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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845644 Nr: 49308-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LUCIANO PEDROSO DE JESUS, para devolução 

dos autos nº 49308-45.2013.811.0041, Protocolo 845644, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

CIA N°:

0724715-89.2017.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 ODEMIR FERREIRA SOARES

ADVOGADO(A):

 NILTON DE ARRUDA PINTO – OAB/MT 2.425

Vistos, etc.

Consoante despacho anterior proferido ainda verifica-se a ausência do 

seguinte documento no pedido:

 Certidão do Distribuidor atestando a não distribuição da ação e utilização 

da Guia nº 17475.

 INTIME-SE o Requerente para apresentar o documento no prazo de 15 

(quinze) dias, visto que a presença de todos deve ser rigorosamente 

observada.

Nada providenciado no referido prazo, arquive-se o presente.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 19 de janeiro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0700309-67.2018.8.11.0001

REQUERENTE (S):

ROGÉRIO ANDRADE

ADVOGADO (A):

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB/MT 9.012

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição dos Valores de Taxa e Custa Judicial 

proposto por ROGÉRIO ANDRADE em relação a Guia nº 77725 no valor de 

R$ 503,24 (quinhentos e três reais e vinte e quatro centavos) sob o 

fundamento de valor pago indevidamente.

Relata ter ingressado com Ação Declaratória para a Vara Especializada da 

Fazenda Pública a qual foi distribuída para a 4ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá, contudo, os autos foram remetidos ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública por declaração de incompetência absoluta do 

Juízo.

Relatados. DECIDO.

 Em que pese às alegações da parte, verifica-se que o pleito não se trata 

de hipótese abrangida pela Instrução Normativa SCA nº 02/2011 uma vez 

que o direito a restituição não se enquadra no conceito de valor recolhido 

indevidamente, em duplicidade ou a maior.

 Destarte, a não observância da parte ao ajuizar a ação quanto às normas 

legais de competência para distribuição da ação não se trata de 

recolhimento indevido, visto que sobre a ação distribuída para a Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá o requerente possuía, de 

fato, a obrigação de recolher o valor.

 Indevido seria se houvesse o recolhimento sobre a ação proposta no 

juizado especial, sobre a qual não se possui a obrigação, nos termos da 

Lei Federal nº 12.153/2009.

 Posto isto, INDEFIRO o pedido para restituição do valor referente a Guia nº 

77725.

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 17 de janeiro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza De Direito Diretora Do Foro

CIA N°:

0726131-92.2017.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ADVOGADO(A):

 GIULIO ALVARENGA REALE – OAB/MT 15.484/A

Vistos, etc.

Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a certidão do Cartório 

Distribuidor.

Publique-se. Intime-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 16 de janeiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0727979-51.2016.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

ADVOGADO(A):

 RENATO CHAGAS C. DA SILVA - OAB/MT 8.184-A,

 CRISTIANA VASCONCELOS B. MARTINS – OAB/MT 13.994-A

Vistos, etc.

Considerando a informação de que o valor foi devolvido (mov. nº 18), 

proceda-se a restituição do valor de R$ R$ 34,27 (trinta e quatro reais e 

vinte e sete centavos) na a conta corrente abaixo indicada:

 Banco Bradesco

 Ag: 2202-0

 Conta Corrente: 164-3

Titular: ERNESTO BORGES ADVOGADOS

CNPJ: 01.527.104/0001-11

Encaminhem-se este expediente à Gestora da Central de Mandados (DCM) 

para providencias.

 Comprovada a transação bancária mediante a anexação do comprovante 

neste expediente, remetam-no ao Setor de Processos Administrativos-FC 

para arquivamento.

Publique-se. Intime-se.

Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 15 de janeiro de 2017.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0704393-48.2017.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 ODONTO MÉDICA LTDA.

ADVOGADO(A):

 GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB/MT 4.032

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxas e Custas Judiciais proposto 

por ODONTO MÉDICA LTDA., por seu advogado, em benefício de JOÃO 

CAMPOS & GERALDO OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, em relação 
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às Guias nº 16297, 16296 e 16295 sob o fundamento de provimento 

integral do recurso inominado interposto no Processo nº 

19742-45.2011.811.0001.

Da análise, verificam-se cumpridas as determinações cogentes.

Assim, DEFIRO o pedido de restituição referente às Guias nº 16297 

arrecadada no valor de R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais), nº 

16296 arrecadada no valor de 315,50 (trezentos e quinze reais e 

cinquenta centavos) e nº 16295 arrecadada no valor de R$ 248,00 

(duzentos e quarenta e oito reais).

Encaminhem-se o expediente ao Departamento de Controle e Arrecadação 

– DCA (TJMT) para as demais providências quanto ao processamento da 

restituição e autorização do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

 Depois de efetivada a transação, arquive-se o presente.

 Publique-se. Intime-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

PROCESSO Nº:

1966-88.1983.811.0041 – CÓDIGO 283395

ADVOGADO:

MARKLEINE BEZERRA – OAB/MT 3637

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido formulado por JONAS DE CARVALHO, por meio de 

seu procurador, para a baixa de penhora incidente sobre o imóvel 

registrado sob a matrícula 2497, livro 2, no Cartório do 6º Ofício de Cuiabá.

 Para análise do pedido, INTIME-SE o requerente para apresentar a 

certidão atualizada do imóvel, no prazo de 15 dias.

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 19 de dezembro de 2017.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

REQUERENTE(S):

 RUTE SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADO(A):

 RUTE SOUZA OLIVEIRA - OAB/MT 18.250

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxa Judiciária, Custas Judiciais e 

Diligência proposto por RUTE SOUZA OLIVEIRA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS em benefício próprio, em relação à Guia nº 

74945.901.12.2017-0 recolhida de forma indevida.

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 2 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso verifica-se a ausência dos 

seguintes documentos no pedido:

 Certidão do Distribuidor - Em caso de recolhimento indevido; ou Guia não 

utilizada para Distribuição; e

INTIME-SE a Requerente para apresentar os documentos acima elencados, 

no prazo de 15 (quinze) dias, visto que a presença de todos deve ser 

rigorosamente observada.

Nada informado no referido prazo, arquivem-se o pedido.

Publique-se. Intime-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 19 de janeiro de 2017.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0729436-84.2017.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

ADVOGADO(A):

 SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/MT 14.258-A/MT

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxas e Custas Judiciais proposto 

por BANCO SANTADER (BRASIL) S.A. em benefício de BARCELOS & 

JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS, seu advogado, referente a Guia 

nº 81661 recolhida de forma indevida.

Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 2 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso verifica-se a ausência dos 

seguintes documentos no pedido:

 Dados bancários do beneficiário – Banco;

 Data de Nascimento do sócio José Arnaldo Janssen Nogueira;

 Certidão do Distribuidor atestando a não utilização da Guia para a 

distribuição da ação.

 INTIME-SE o Requerente para apresentar os documentos acima 

elencados, no prazo de 15 (quinze) dias, visto que a presença de todos 

deve ser rigorosamente observada.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 19 de janeiro de 2017.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0728210-44.2017.8.11.0001 – Favor mencionar esse número

 REQUERENTE (S):

INTEGRALSAT SISTEMA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.

ADVOGADO (A):

DR. ROGERIO RODRIGUES GUILHERME (OAB/MT 6.763)

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por INTEGRALSAT 

SISTEMA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA no Pedido de Restituição dos 

Valores de Taxas e Custas Judiciais referentes ao expediente em 

epígrafe.

Na decisão proferida na data de 06/12/2017, houve indeferimento do pleito 

por se tratar de guias oriundas de ação judicial extinta por desistência da 

parte.

No recurso a parte informa que as Guias n. 72733 e 72734 foram pagas 

indevidamente, pois houve o preenchimento equivocado da parte 

requerida, que em vez do “Município de Cuiabá” registrou “Estado De Mato 

Grosso”.

Pois bem.

Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou/e erro material verificadas na decisão judicial.

Verifica-se a elipse na decisão judicial no tocante ao pedido providências, 

uma vez que que fora indeferido o pedido em sua totalidade em vez de 

analisar as guias separadamente, pertinente o recurso interposto pela 

parte.

Posto isso, considerando que é possível a correção de omissão por meio 

do presente recurso gerando, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do decisum, ACOLHO os embargos de declaração a fim de 

retificar a decisão referente às Guias n. 72733 e 72734 e mantenho a 

decisão proferida por seus próprios fundamentos no tocante às Guias n. 

73386 e 73391, passando o teor a constar corretamente nos seguintes 

termos:

 “Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição dos Valores de Taxas e Custas 

Judiciais proposto por INTEGRALSAT SISTEMA SEGURANÇA ELETRÔNICA 

LTDA. a fim de solicitar a devolução de valor recolhido a título de custas 

processuais na importância total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos 

reais).

 Em que pese as alegações da parte, no que se refere às Guias n. 73386 

e 73391 não se trata de hipótese abrangida pela Instrução Normativa SCA 

nº 02/2011 uma vez que a restituição pleiteada não se enquadra no 

conceito de valor recolhido indevidamente, em duplicidade ou a maior, 

sendo que a parte agiu voluntariamente em todos os atos praticados no 

feito, não configurando equívoco em momento algum.

A desistência da ação consiste na declaração de vontade da parte em pôr 

fim à relação processual instaurada em face do juízo, isto é, é a 

manifestação, feita pela parte autora do interesse em desistir da ação por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 5 de 669



ela proposta sem que seja proferida sentença que resolva a lide objeto do 

processo. Destarte, a parte ao ajuizar a ação devidamente representada 

pelo causídico tem ciência das responsabilidades e consequências da 

propositura da ação, dentre elas arcar com as custas processuais iniciais 

para se utilizar dos serviços públicos prestados pelo Poder Judiciário.

 Dessa forma, incabível a devolução requisitada, pois não se trata de 

simples cancelamento da distribuição e sim ato espontâneo da parte. 

Depois de distribuída a ação e feito o preparo, conta-se como mais uma 

ação distribuída de modo que devolver as custas processuais significa 

impor duplo prejuízo ao Poder Judiciário.

 Posto isto, considerando que não há que se falar em restituição das 

custas processuais das Guias n. 73386 e 73391 ante ao serviço prestado 

pela máquina pública, INDEFIRO a restituição das mesmas.

 No tocante às Guias n. 72733 e 72734, essas se tratam de recolhimento 

feito por distribuição da ação judicial, sendo que a parte narra que foram 

emitidas erroneamente com inserção equivocada da parte ré.

 Conforme regulamenta a Instrução Normativa SCA nº 02/2011 - versão 2 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 Procuração Judicial constando poderes específicos outorgados pelo 

interessado para finalidade de “receber e dar quitação”.

 Contrato Social da Empresa se o (a) outorgante da procuração for 

pessoa jurídica.

 Nome completo da Empresa ou Escritório de Advocacia beneficiário.

 Dados bancários do beneficiário – Banco; Agência; Conta corrente. 

(Obs.: não pode ser conta poupança).

 CNPJ da empresa beneficiária.

 Contrato Social da Empresa ou Escritório de Advocacia beneficiário.

 Endereço completo da Empresa.

 Nome de todos os sócios inclusos no QSA da Receita Federal.

 CPF de todos os sócios.

 Data de Nascimento de todos os sócios.

 E-mail para comunicação.

 Guia do recolhimento.

 Comprovante do pagamento.

 Certidão do Distribuidor – Em caso de recolhimento * Indevido; *A maior; 

*Duplicidade; *Guia não utilizada para Distribuição ou Certidão não emitida 

pelo distribuidor.

 Desse modo, tendo em vista que INTEGRALSAT SISTEMA SEGURANÇA 

ELETRÔNICA LTDA. é a beneficiária, verifica-se a ausência dos (as) 

seguintes documentos/informações no pedido:

Contrato Social da Empresa se o (a) outorgante da procuração for pessoa 

jurídica;

Nome de todos os sócios inclusos no QSA da Receita Federal;

CPF de todos os sócios;

Data de nascimento de todos os sócios;

 Certidão do Distribuidor – Em caso de recolhimento * Indevido; *A maior; 

*Duplicidade; *Guia não utilizada para Distribuição ou Certidão não emitida 

pelo distribuidor.

Considerando que deve ser rigorosamente observada a presença de 

todos os itens que constam na relação, intime-se a requerente para 

apresentar os documentos acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

Publique-se. Intime-se.”

Cuiabá, 19 de janeiro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº: 0700136-43.218.8.11.0001 - Favor mencionar este número

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de licença maternidade formulado pela servidora 

ANDRÉA DO NASCIMENTO BENITES CHAGAS, Assessor de Gabinete II, 

lotada no Gabinete da 1ª. Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT no qual 

requer a concessão de 180 (cento e oitenta) dias de usufruto a partir de 

05/01/2018.

 Juntou ao requerimento atestado médico e certidão de nascimento da 

criança.

A Divisão de Recursos Humanos do Fórum da Capital prestou as devidas 

ciências mediante a Informação n.º 002/2018/GRHFC, cujo teor inferiu que 

o pedido da servidora está em consonância ao disposto no artigo 235 da 

Lei Complementar n.º 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

O instituto da licença maternidade é um direito previsto pelo Estatuto dos 

Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso consagrado 

mediante o artigo 235 da Lei Complementar n.º 04/1990, com nova redação 

dada pela Lei Complementar n.º 330/2008 que assim estabelece:

“Art. 235 Será concedida licença à servidora gestante por um período de 

180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, 

mediante inspeção médica.

§ 4º Ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida a licença poderá esta 

ser concedida mediante apresentação da certidão de nascimento e 

vigorará a parti da data do evento.”

Observo pela documentação acostada pela parte e por meio da 

Informação prestada pela Gestão de Recursos Humanos do presente Foro 

que durante a gestação a servidora não fez uso de sua licença 

maternidade, razão pela qual faz jus ao período integral garantido por lei.

Posto isso, DEFIRO o pedido formulado pela servidora ANDRÉA DO 

NASCIMENTO BENITES CHAGAS, a fim de conceder o usufruto de 180 

(cento e oitenta) dias com gozo desde a data 05/01/2018.

Proceda-se com as anotações e comunicações necessárias

Cientifique a requerente e após decorrido o prazo para eventual recurso, 

arquive-se o expediente observadas as formalidades legais.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá, TIME \@ "d' de 'MMMM' de 'yyyy" 22 de janeiro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 46/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 20 (vinte) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2014, pelo Gestor Judiciário ADRIANA CARLA 

LIMA, do(a) Secretaria - 2ª Vara Criminal - Comarca da Capital - SDCR, 

conforme consta do expediente CIA nº. 0701419-04.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) PABLO RICARDO SANTANA DAHER, matrícula 

nº. 20352, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 2ª Vara Criminal - 

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

Gestor Judiciário, no período de 22/01/2018 a 10/02/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 47/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 20 (vinte) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2017, pelo Gestor Judiciário ADRIANA CARLA 

LIMA, do(a) Secretaria - Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá - SDCR, 

conforme consta do expediente CIA nº. 0701423-41.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) LUIZ ROGÉRIO GRASSI, matrícula nº. 9297, 

Técnico Judiciário, lotado(a) na Secretaria - Sexto Juizado Especial Cível 

de Cuiabá - SDCR, para exercer, a função de confiança de Gestor 

Judiciário Substituto, no período de 22/01/2018 a 10/02/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 48/2018-GRHFC

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

atribuições legais,
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CONSIDERANDO o retorno de Licença Médica da servidora conforme 

consta do expediente CIA nº. 0710686-34.2017.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) MARIA DE FÁTIMA CARDOSO SOTT, matrícula nº. 

5575, Auxiliar Judiciário, na secretaria da 10ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá, com efeitos a partir de 22/01/2018.

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

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

Cuiabá, 22 de janeiro 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 das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1152654 Nr: 32905-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO SILVA OLIVEIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAISSON ANDREI MARCANTE - 

OAB:11.373, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. 9...). Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do NCPC, 

intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 dias, emende a 

inicial, juntando aos autos os seguintes documentos: a) certidão do 

trânsito em julgado; b) cálculo pormenorizado da justiça especializada e c) 

documentos pessoais da parte autora, cópia da CTPS, e comprovante de 

endereço. Deverá, ainda, trazer o valor do seu crédito atualizado até a 

data que corresponde o pedido de recuperação judicial (art. 9º, II, da LRF), 

bem como discriminar pormenorizadamente as verbas correspondentes a 

FGTS, INSS e IRPF, se aplicável, a fim de propiciar a adequada prestação 

jurisdicional. Em caso de descumprimento das determinações acima, 

venham os autos conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada 

da manifestação do requerente, intime-se o Administrador Judicial para se 

manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

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

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

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, 

salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o 

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

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

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

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

valor e classe. Tendo em vista que o contraditório já foi exercido perante a 

Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da LRF), intime-se a recuperanda para 

que tome conhecimento da tramitação deste feito e, querendo, 

manifeste-se. Após, conclusos. Às providências. Cuiabá, 15 de dezembro 

de 2017. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1259522 Nr: 24229-25.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO EUGENIO DUARTE DA COSTA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/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

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa Aurora 

Construções incorporações e Serviços Ltda. Recebo a inicial, uma vez 

que devidamente instruída com os documentos indispensáveis a 

propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial para se 

manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

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

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

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, 

salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o 

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

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

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

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

valor e classe. Tendo em vista que o contraditório já foi exercido perante a 

Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da LRF), intime-se a recuperanda para 

que tome conhecimento da tramitação deste feito e, querendo, 

manifeste-se. Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1211225 Nr: 8798-48.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITO L. BERNARDI, BRUNO OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTOLDI COMÉRCIO DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

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

OAB:9.237/MT, CELITO L. BERNARDI - OAB:7008-B

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

OAB:14606/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2963-B, SEBASTIAO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos. Considerando a manifestação do administrador judicial de fls. 

23/27, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar o valor de seu crédito atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial ou da decretação da falência (art. 9º, II, da LRF), 

discriminando, pormenorizadamente, todas as verbas de titularidade do 

autor, a fim de propiciar a adequada prestação jurisdicional. Com os 

documentos nos autos, renove-se a intimação da requerida para se 

manifestar em 05 (cinco) dias. Em seguida, deverá o administrador judicial 

emitir novo parecer, também no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Cuiabá, 14 de dezembro de 2017. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1259520 Nr: 24228-40.2017.811.0041

 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: GILSO MARTINS FERREIRA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/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 - 
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OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa Aurora 

Construções incorporações e Serviços Ltda. Recebo a inicial, uma vez 

que devidamente instruída com os documentos indispensáveis a 

propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial para se 

manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

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

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

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, 

salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o 

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

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

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

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

valor e classe. Tendo em vista que o contraditório já foi exercido perante a 

Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da LRF), intime-se a recuperanda para 

que tome conhecimento da tramitação deste feito e, querendo, 

manifeste-se. Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1261659 Nr: 24958-51.2017.811.0041

 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: MAURO ALBINO DE SOUSA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa Tut 

Transportes Ltda. Recebo a inicial, uma vez que devidamente instruída 

com os documentos indispensáveis a propositura da mesma. Intime-se o 

Administrador Judicial para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade 

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

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

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

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá 

habilitar o valor integral); c) o valor do crédito atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a 

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

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

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se. Após, conclusos. Defiro os 

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

Código de Processo Civil. Às providências. Cuiabá, 15 de dezembro de 

2017. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1262559 Nr: 25276-34.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTAREM, 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

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

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

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a parte autora a inclusão do crédito reconhecido 

perante a Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da 

empresa Dínamo Construtora Ltda. Recebo a inicial, uma vez que 

devidamente instruída com os documentos indispensáveis a propositura 

da mesma. Intime-se o Administrador Judicial para se manifestar em 05 

(cinco) dias, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o valor do crédito está 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

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

se o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

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

classe. Em seguida, intime-se a recuperanda para que tome conhecimento 

da tramitação deste feito e, querendo, manifeste-se, em igual prazo. Por 

fim, colha-se a manifestação do douto representante do Ministério Público. 

Após, conclusos. Às providências. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1205044 Nr: 6488-69.2017.811.0041

 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: PEDRO LUIZ FERREIRA MUNHOZ, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:250.387/SP

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Considerando o teor da petição de fls. 21/22, determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

acerca do citado parecer do administrador judicial, juntando comprovantes 

aptos a demonstrar o período laborado para a recuperanda. Com os 

documentos nos autos, renove-se a intimação da requerida para se 

manifestar no mesmo prazo. Em seguida, deverá o administrador judicial 

emitir novo parecer, também no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Às providências. Cuiabá, 14 de dezembro de 2017. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1205045 Nr: 6489-54.2017.811.0041

 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: MARCELO FERREIRA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:250.387/SP, 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

 Vistos. Considerando o teor da petição de fls. 21/22, determino a 

intimação da parte autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

acerca do citado parecer do administrador judicial, juntando comprovantes 

aptos a demonstrar o período laborado para a recuperanda. Com os 

documentos nos autos, renove-se a intimação da requerida para se 

manifestar no mesmo prazo. Em seguida, deverá o administrador judicial 

emitir novo parecer, também no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Às providências. Cuiabá, 14 de dezembro de 2017. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira
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 Cod. Proc.: 1245005 Nr: 19583-69.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERS ADVOCACIA, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPOTAÇÃO LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, 

TRANSPORTADORA MODELO LTDA, SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO SILVA 

JUNIOR - OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.I – Trata-se de INCIDENTE DE VERIFICAÇÃO DE CRÉDITO interposto 

por ERS ADVOCACIA em desfavor da MASSA FALIDA DE BOM DIA 

COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e outros, alegando a 

inadimplência do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado 

em fevereiro de 2013, remanescendo um crédito no valor de R$ 

965.000,00 (novecentos e sessenta e cinco reais), que atualizado com 

juros e correção monetária perfaz a quantia de R$ 1.731.331,45 (hum 

milhão, setecentos e trinta e mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e 

cinco centavos).[...] .Ademais, o plano de pagamento apresentado pelo 

Administrador Judicial garante a utilização equilibrada dos recursos 

disponíveis, sem que isso importe em prejuízo para a Massa Falida do 

Grupo Modelo, ficando o pagamento de demais créditos postergados para 

uma próxima etapa.Ainda mais porque existem outros ativos para serem 

levantados no processo de Falência, permitindo o recebimento de 

recursos para o adimplemento dos credores. Logo, não se está afastando 

o direito da requerente ao recebimento do seu crédito, mas tão só 

postergando-o para outra etapa de pagamento. IV - Feitas essas 

considerações, RECONHEÇO o crédito pretendido pela requerente, 

levantado conforme cálculo indicado às fls. 156, ou seja, sem acréscimo 

de juros de mora após a decretação da falência, porém corrigido 

monetariamente pelo INPC. Deixo, contudo, de determinar o pagamento do 

crédito da requerente neste momento, postergando para uma próxima 

etapa, cujo Plano deverá ser apresentado pelo Administrador Judicial, 

após a realização dos ativos.Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério 

Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1259524 Nr: 24230-10.2017.811.0041

 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: GENILSON SERGIO DA SILVA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/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

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa Aurora 

Construções incorporações e Serviços Ltda. Recebo a inicial, uma vez 

que devidamente instruída com os documentos indispensáveis a 

propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial para se 

manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

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

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

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, 

salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o 

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

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

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

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

valor e classe. Tendo em vista que o contraditório já foi exercido perante a 

Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da LRF), intime-se a recuperanda para 

que tome conhecimento da tramitação deste feito e, querendo, 

manifeste-se. Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1261320 Nr: 24823-39.2017.811.0041

 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: MURILO TADEU NEVES CABANO, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR 

LTDA - EPP

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

OAB:, ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - OAB:18.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Vistos. (..)Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do NCPC, intime-se 

a parte requerente para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

juntando aos autos os seguintes documentos: a) certidão de trânsito em 

julgado; b) cálculo pormenorizado da justiça especializada (exceto no 

caso de acordo) e c) documentos pessoais da parte autora, inclusive 

CTPS, e comprovante de endereço. Deverá, ainda, trazer o valor do seu 

crédito atualizado até a data que corresponde o pedido de recuperação 

judicial (art. 9º, II, da LRF), bem como discriminar pormenorizadamente as 

verbas correspondentes a FGTS, INSS e IRPF, se aplicável, a fim de 

propiciar a adequada prestação jurisdicional. Em caso de descumprimento 

das determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Com a juntada da manifestação do requerente, intime-se a 

Administradora Judicial para se manifestar em 05 (cinco) dias, 

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

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

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

está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do 

trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de acordo 

quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito atualizado 

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

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

crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores 

dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Tendo 

em vista que o contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho 

(art. 6º, § 2º, da LRF), intime-se a recuperanda para que tome 

conhecimento da tramitação deste feito e, querendo, manifeste-se. Após, 

conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às providências. Cuiabá, 

15 de dezembro de 2017. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1261649 Nr: 24955-96.2017.811.0041

 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: JOSÉ PRAXEDES DIONÍSIO FILHO, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTADORA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa Tut 

Transportes Ltda. Recebo a inicial, uma vez que devidamente instruída 

com os documentos indispensáveis a propositura da mesma. Intime-se o 

Administrador Judicial para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade 

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

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

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 
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exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de acordo quando deverá 

habilitar o valor integral); c) o valor do crédito atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a 

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

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

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Tendo em vista que o 

contraditório já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da 

LRF), intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação 

deste feito e, querendo, manifeste-se.

Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1263291 Nr: 25540-51.2017.811.0041

 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: REINALDO MENDES LUZ JUNIOR, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS, G. V. FILHO EIRELI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS MSR 

LTDA - ME

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

OAB:, UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - OAB:, 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - OAB:20812/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 (..). intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 dias, emende a 

inicial, juntando aos autos os seguintes documentos; a) cálculo 

pormenorizado da justiça especializada (exceto no caso de acordo 

quando todos os valores forem verbas indenizatórias); b) certidão de 

trânsito em julgado e c) documentos pessoais da parte autora, inclusive 

CTPS, e comprovante de endereço. Deverá, ainda, trazer o valor do seu 

crédito atualizado até a data que corresponde o pedido de recuperação 

judicial (art. 9º, II, da LRF), bem como discriminar pormenorizadamente as 

verbas correspondentes a FGTS, INSS e IRPF, se aplicável, a fim de 

propiciar a adequada prestação jurisdicional. Em caso de descumprimento 

das determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Com a juntada da manifestação do requerente, intime-se a 

Administradora Judicial para se manifestar em 05 (cinco) dias, 

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

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

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

está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do 

trabalhador (...); c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do 

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

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

da LRF, apontando seu valor e classe. Tendo em vista que o contraditório 

já foi exercido perante a Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da LRF), 

intime-se a recuperanda para que tome conhecimento da tramitação deste 

feito e, querendo, manifeste-se. Após, conclusos. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Às providências. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. Claudio 

Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1267286 Nr: 26770-31.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HAMILTON MAGALHÃES, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS DE SOUZA - 

OAB:3287-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

 Vistos. (..)Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do NCPC, intime-se 

a parte requerente para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

juntando aos autos os seguintes documentos: a) cópia da sentença (ou 

ata da audiência de conciliação, se for o caso; b) certidão de trânsito em 

julgado e c) cálculo pormenorizado da justiça especializada. Deverá, 

ainda, trazer o valor do seu crédito atualizado até a data que corresponde 

o pedido de recuperação judicial (art. 9º, II, da LRF), bem como discriminar 

pormenorizadamente as verbas correspondentes a FGTS, INSS e IRPF, se 

aplicável, a fim de propiciar a adequada prestação jurisdicional. Em caso 

de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação do 

requerente, intime-se o Administrador Judicial para se manifestar em 05 

(cinco) dias, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi 

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

habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de 

acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

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

classe. Tendo em vista que o contraditório já foi exercido perante a Justiça 

do Trabalho (art. 6º, § 2º, da LRF), intime-se a recuperanda para que tome 

conhecimento da tramitação deste feito e, querendo, manifeste-se. Após, 

conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às providências. Cuiabá, 

15 de dezembro de 2017. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 878973 Nr: 16125-49.2014.811.0041

 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: CELSO PIZANESCHI, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA, 

AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA DO SOL) LTDA

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

OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por CELSO PIZANESCHI, 

por dependência aos autos da Massa Falida de AUTO VIAÇÃO 

TRANSCAPITAL (PRINCESA DO SOL) LTDA (Processo nº 

27142-58.2009.811.0041 – Código 391759), 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, 

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 

§ 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.: 1100529 Nr: 10799-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação 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: VANES MARQUES DE OLIVEIRA, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGERCENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

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

OAB:18763-A, MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - OAB:12081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Vistos. Recebo a emenda a inicial de fl. 12, oportunidade que defiro os 

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

Código de Processo Civil. Outrossim, e considerando o teor da 

manifestação na citada petição, vê-se que o pedido inicial se refere a 

habilitação retardatária de crédito trabalhista, em que a parte autora 

objetiva a inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho 

no curso da recuperação judicial da empresa Engecenter Construtora e 

Incorporadora Ltda. Dessa forma, intime-se a Administradora Judicial para 

se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, atendendo 

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

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

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, 

salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o 

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

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

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

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

valor e classe. Tendo em vista que o contraditório já foi exercido perante a 

Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da LRF), intime-se a recuperanda para 

que tome conhecimento da tramitação deste feito e, querendo, 

manifeste-se. Após, conclusos. Às providências. Cuiabá, 15 de dezembro 

de 2017. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1135687 Nr: 25392-74.2016.811.0041

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA IND. DA 

CONST. E DO IMOB., Luiz Alexandre Cristaldo

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

SERVIÇOS LTDA

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

OAB:684-COREC, MONICA GRACIELA MANTOVANI NALDI - OAB:8789

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa Aurora 

Construções incorporações e Serviços Ltda. Recebo a emenda a inicial de 

fls. 25/28, uma vez que devidamente instruída com os documentos 

indispensáveis a propositura da mesma. Assim, intime-se o Administrador 

Judicial para se manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual 

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

indicar: a) se o crédito é sujeito aos efeitos da recuperação judicial; b) se 

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade da parte autora; c) o valor do crédito atualizado 

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

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

crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores 

dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe.

Tendo em vista que o contraditório já foi exercido perante a Justiça do 

Trabalho (art. 6º, § 2º, da LRF), intime-se a recuperanda para que tome 

conhecimento da tramitação deste feito e, querendo, manifeste-se. Após, 

conclusos. Às providências. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1138848 Nr: 26965-50.2016.811.0041

 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: SANTOS & LARA LTDA - ME, JEAN ROBSON DOS 

SANTOS, MILENA TAVEIRA LARA SANTOS, DARIUS CANAVARROS 

PALMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDRETTY - 

OAB:17634/MT, DARIUS CANAVARROS PALMA - OAB:OAB/MT 

7178-B, ELAY CAVALCANTE DE MIRANDA VASS - OAB:13349, 

MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:11.242/MT, MICHELLE SANTOS 

MACHADO - OAB:13.023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Vê-se dos autos que a recuperanda pugnou com base no disposto no 

artigo 31, da Lei n.º 11.101/2005, a destituição do administrador judicial ao 

argumento de que este “não vem cumprindo com sua função” (sic – fl. 

575).

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 O ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar sobre o pedido de fl. 575.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1205029 Nr: 6476-55.2017.811.0041

 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: EDUARDO KEMMER, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:250.387/SP

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Considerando o teor da petição de fls. 21/22, determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

acerca do citado parecer do administrador judicial, juntando comprovantes 

aptos a demonstrar o período laborado para a recuperanda. Com os 

documentos nos autos, renove-se a intimação da requerida para se 

manifestar no mesmo prazo. Em seguida, deverá o administrador judicial 

emitir novo parecer, também no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Às providências. Cuiabá, 14 de dezembro de 2017. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1205046 Nr: 6490-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:250.387/SP

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Considerando o teor da petição de fls. 21/22, determino a 
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intimação da parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do citado parecer do administrador judicial, inclusive juntando 

comprovantes aptos a demonstrar o período laborado para a recuperanda. 

Com os documentos nos autos, renove-se a intimação da requerida para 

se manifestar no mesmo prazo. Em seguida, deverá o administrador 

judicial emitir novo parecer, também no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos. Às providências.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2017. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206480 Nr: 7016-06.2017.811.0041

 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: EBILLY ROCHA SOUZA COSTA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Considerando a manifestação do administrador judicial de fls. 

14/15, determino a intimação da parte autora para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao pagamento de seu crédito trabalhista, 

oportunidade que deverá esclarecer se todo o período laborado ocorreu 

antes da distribuição da recuperação judicial neste juízo, juntando, ainda, 

cópia da CTPS. Com os documentos nos autos, renove-se a intimação da 

requerida para se manifestar no mesmo prazo. Em seguida, deverá o 

administrador judicial emitir novo parecer, também no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos. Às providências. Cuiabá, 12 de dezembro de 2017. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206824 Nr: 7326-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONIVAL SOUZA CONCEIÇÃO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAISSON ANDREI MARCANTE - 

OAB:11.373

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

SOUZA - OAB:326004, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Renove-se a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas de distribuição da 

presente habilitação (item 02 da tabela “B” do Provimento n° 41/2013-CGJ), 

ou mesmo requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

análise de mérito. Após, intime-se a recuperanda para que tome 

conhecimento da tramitação deste feito e, querendo, manifeste-se. Por fim, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de dezembro de 

2017. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1247509 Nr: 20376-08.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS, MARIA JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARUICH HAMMOUD - 

OAB:8101-B, HIGOR HUYNTER CARINHENA - OAB:8061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado.

Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos ao r. Juízo deprecante, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1257768 Nr: 23580-60.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESC, INGRID STEFANI STASCZAK CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS DA SILVA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:MT 19.056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado.

Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos ao r. Juízo deprecante, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1259519 Nr: 24227-55.2017.811.0041

 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: GILSON DIAS DA SILVA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉIAS DA SILVA - 

OAB:13.456-B/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

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa Aurora 

Construções incorporações e Serviços Ltda. Recebo a inicial, uma vez 

que devidamente instruída com os documentos indispensáveis a 

propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial para se 

manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

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

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

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, 

salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o 

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

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

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

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

valor e classe. Tendo em vista que o contraditório já foi exercido perante a 

Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da LRF), intime-se a recuperanda para 

que tome conhecimento da tramitação deste feito e, querendo, 

manifeste-se. Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1259589 Nr: 24258-75.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDO, FF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COCCO GARGIN - 

OAB:6349-E, LUIZ GUSTAVO GIARETA - OAB:10.172/MT, MARIZE 

TEREZINHA MARTINS PIRES - OAB:11888-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado.

Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se os autos ao r. Juízo deprecante, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1259635 Nr: 24287-28.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FERNANDES DE LIMA, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CERÂNTOLA - 

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

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

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

OAB:12.129-A/MT

 Vistos. Cuida-se de pedido de habilitação retardatária de crédito 

trabalhista, objetivando a inclusão do crédito reconhecido perante a 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa Aurora 

Construções incorporações e Serviços Ltda. Recebo a inicial, uma vez 

que devidamente instruída com os documentos indispensáveis a 

propositura da mesma. Intime-se o Administrador Judicial para se 

manifestar em 05 (cinco) dias, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

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

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

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, 

salvo nos casos de acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o 

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

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

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

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

valor e classe. Tendo em vista que o contraditório já foi exercido perante a 

Justiça do Trabalho (art. 6º, § 2º, da LRF), intime-se a recuperanda para 

que tome conhecimento da tramitação deste feito e, querendo, 

manifeste-se. Após, conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às 

providências. Cuiabá, 15 de dezembro de 2017. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 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

 Vistos. (..)Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do NCPC, intime-se 

a parte requerente para que, no prazo de 15 dias, emende a inicial, 

juntando aos autos os seguintes documentos: a) cópia da sentença (ou 

ata da audiência de conciliação, se for o caso); b) certidão de trânsito em 

julgado e c) cálculo pormenorizado da justiça especializada. Deverá, 

ainda, trazer o valor do seu crédito atualizado até a data que corresponde 

o pedido de recuperação judicial (art. 9º, II, da LRF), bem como discriminar 

pormenorizadamente as verbas correspondentes a FGTS, INSS e IRPF, se 

aplicável, a fim de propiciar a adequada prestação jurisdicional. Em caso 

de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação do 

requerente, intime-se a Administradora Judicial para se manifestar em 05 

(cinco) dias, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi 

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

habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de 

acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

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

classe. Tendo em vista que o contraditório já foi exercido perante a Justiça 

do Trabalho (art. 6º, § 2º, da LRF), intime-se a recuperanda para que tome 

conhecimento da tramitação deste feito e, querendo, manifeste-se. Após, 

conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às providências. Cuiabá, 

15 de dezembro de 2017. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1267284 Nr: 26769-46.2017.811.0041

 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: EVARISTO DE CAMARGO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3287/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

 Vistos. (...)Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do NCPC, 

intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 dias, emende a 

inicial, juntando aos autos os seguintes documentos: a) cópia da sentença 

(ou ata da audiência de conciliação, se for o caso); b) certidão de trânsito 

em julgado e c) cálculo pormenorizado da justiça especializada. Deverá, 

ainda, trazer o valor do seu crédito atualizado até a data que corresponde 

o pedido de recuperação judicial (art. 9º, II, da LRF), bem como discriminar 

pormenorizadamente as verbas correspondentes a FGTS, INSS e IRPF, se 

aplicável, a fim de propiciar a adequada prestação jurisdicional. Em caso 

de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação do 

requerente, intime-se a Administradora Judicial para se manifestar em 05 

(cinco) dias, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi 

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

habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto FGTS, INSS e IRPF, salvo nos casos de 

acordo quando deverá habilitar o valor integral); c) o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha 

sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se 

o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

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

classe. Tendo em vista que o contraditório já foi exercido perante a Justiça 

do Trabalho (art. 6º, § 2º, da LRF), intime-se a recuperanda para que tome 

conhecimento da tramitação deste feito e, querendo, manifeste-se. Após, 

conclusos. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Às providências. Cuiabá, 

15 de dezembro de 2017. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1001946-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIDES DE SOUSA ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT0002814A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSEPH MIKHAIL MALOUF (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Certidão CERTIFICO E DOU FÉ de que, 

tendo em vista a diligencia negativa, conforme CERTIDÃO de ID 11316647, 

cujo ato incompleto foi a INTIMAÇÃO do Autor, INTIMO o d. advogado da 

PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR NO PRAZO DE CINCO DIAS, de 

maneira que, solucionada a pendência, novas diligencias poderão ser 

promovidas diretamente pelo Gestor Judiciário independentemente de novo 

impulso Judicial, desde que não demande alteração de pauta de audiência 

(Arts. 1.035, 1214, 1217 e 1232, CNGC). Nada mais. Alexandre Venceslau 

Pianta 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: ( )

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1022269-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES MARCHI PERDONCINI (AUTOR)

GENTIL PERDONCINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT0012999A (ADVOGADO)

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E OUTROS ENCONTRADOS NA ÁREA (RÉU)

Dona Lucinha (RÉU)

Maurílio de Tal (RÉU)

Rodrigo de Tal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO. CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem 

de Serviço nº 001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ 

e 2/2007-OE, nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte PARTE 

AUTORA para tomar ciência e manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão de ID 11024353 expedida na Carta Precatória devolvida 

pela Comarca de Colniza. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004436-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO BRAVIN (AUTOR)

MARCOS ROBERTO BRAVIN (AUTOR)

PEDRO GERALDO BRAVIN (AUTOR)

MARIA INES ROSOLEN BRAVIN (AUTOR)

ANA MARIA NUNES BRAVIN (AUTOR)

JULIO CEZAR BRAVIN (AUTOR)

HELOISA CAROLINA MASSUCATO BRAVIN (AUTOR)

ANA IVANICE MANTOVAM BRAVIN (AUTOR)

MARISLEI LOT BRAVIN (AUTOR)

DOM BALDUINO PARTICIPACOES & EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR)

CIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA BRAVIN (AUTOR)

ALEXSANDRO BRAVIN (AUTOR)

CILENE MANTOVANI BRAVIN (AUTOR)

LUIZ CARLOS BRAVIN (AUTOR)

LUCIANE DALMOLIN BRAVIN (AUTOR)

EVA APARECIDA DE CARVALHO BRAVIN (AUTOR)

JAIR BRAVIN (AUTOR)

ALTAIR BRAVIN (AUTOR)

BORTOLO ALENCAR BRAVIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JÚLIO PITBULZINHO (RÉU)

EVA DA NOVA POXORÉO (RÉU)

GERALDO VULGO "JATOBÁ" (RÉU)

RONIVAN SANTANA BARBOSA (RÉU)

JOÃO FILHO SANTANA BARBOSA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Certifico que, nesta data encaminhei, via e-mail, o Ofício 121/2017-PJE ao 

Comitê Estadual para Acompanhamento de Conflitos Fundiários, conforme 

comprovante anexo. CERTIFICO, ainda, com fundamento nas Resoluções 

4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, e nos termos da Lei Estadual 11.419/06, nos 

termos do item 29.4 do Provimento 56/2007-CGJ, procedo à INTIMAÇÃO da 

PARTE AUTORA de que foi expedida CARTA PRECATÓRIA para a 

Comarca de Primavera do Leste/MT e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 

para providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1003125-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO VICENTE DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT0002814A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR EST MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Certidão Certifico, em cumprimento ao 

item 1 do despacho de ID 11288249, que as partes não haviam sido 

intimadas do item 3 da decisão de ID 10661908, razão pela qual, nesta 

data, INTIMO-AS, via DJE, para no prazo de 05 dias pedirem 

esclarecimentos ou solicitarem ajustes que entenderem necessários, 

conforme dispõe o art. 357, §1º do CPC, bem como para em 15 (quinze) 

dias, arrolar as testemunhas ou complementar o rol apresentado, 

ressaltando-se que pela nova sistemática cabe aos d. patronos da parte 

intimar as suas testemunhas (art. 455 do CPC). Alexandre Venceslau 

Pianta 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: ( )

Manifestação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1003125-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO VICENTE DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - MT0002814A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR EST MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Certidão Certifico, em cumprimento ao 

item 1 do despacho de ID 11288249, que as partes não haviam sido 

intimadas do item 3 da decisão de ID 10661908, razão pela qual, nesta 

data, INTIMO-AS, via DJE, para no prazo de 05 dias pedirem 

esclarecimentos ou solicitarem ajustes que entenderem necessários, 

conforme dispõe o art. 357, §1º do CPC, bem como para em 15 (quinze) 
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dias, arrolar as testemunhas ou complementar o rol apresentado, 

ressaltando-se que pela nova sistemática cabe aos d. patronos da parte 

intimar as suas testemunhas (art. 455 do CPC). Alexandre Venceslau 

Pianta 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): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1138851 Nr: 26966-35.2016.811.0041

 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: S F EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, 

ROBERTO AMADO FELÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVASORES DO LOTEAMENTO NUCLEO 

HABITACIONAL PARQUE CUIBA, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410/MT, THIAGO 

SILVEIRA - OAB:12963/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:, LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - 

OAB:20.935/MT, LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - OAB:10.394, 

VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JÚNIOR - OAB:20.937/MT

 Vistos.

1. Ciente da interposição de recurso de agravo de instrumento contra a 

decisão que indeferiu o pedido liminar (fls. 366/69verso).

Ante a inexistência de elementos probatórios modificativos ou extintivos 

aos já constantes nos autos a ensejar a modificação da decisão, 

MANTENHO-A pelos seus próprios fundamentos.

2. Encaminhe-se as informações prestadas em separado à d. relatora do 

agravo de instrumento interposto (PJE 1006087-79.2017.8.11.0000), 

conforme solicitado (fls. 385/387).

3. As demais providências para integral cumprimento da decisão de fls. 

366/369verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 975188 Nr: 11689-13.2015.811.0041

 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: DOUGLAS ALEXANDRE CIRILO, LUIZ ANTONIO 

ALCALDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED CARLOS SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK ANTONIO SILVA - 

OAB:12.372, NADYNE PHOLVE MOURA BATISTA - OAB:21134/O

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

OAB:5471-B

 Desta feita, demonstrados os requisitos legais da pretensão possessória, 

nos termos do art. 1.196 do Código Civil e art. 487, I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de reintegração pretendido 

por Douglas Alexandre Cirilo, representado por seu procurador Luiz 

Antônio Alcaldde contra Ed Carlos Souza Oliveira, sobre o imóvel urbano 

situado na Rua Dom Pedro II, Quadra 16, Lote 09, bairro Morada dos 

Nobres, nesta Capital/MT.Condeno a parte ré ao pagamento de custas e 

despesas processuais, honorários advocatícios que, desde já, fixo em 

10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 85, §2º do CPC, condenação que mantenho suspensa diante da 

gratuidade judiciária concedida, nos termos do art. 98, §3º do CPC.INTIMO 

as partes, via DJE, desta decisão.À Secretaria, determino:1. Havendo o 

trânsito em julgado desta decisão e nada sendo requerido, arquive-se o 

feito com as baixas de praxe.2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 353671 Nr: 24126-33.2008.811.0041

 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: JURACI DOS SANTOS MARES, VALDI CORÉ, 

VALDELICE CORÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON NARDINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERASMO CORREA SOUZA - 

OAB:21658/DF, ERASMO CORREA SOUZA - OAB:21758 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMO a parte autora, via DJE, para, em 15 dias, manifestar interesse no 

prosseguimento da lide em razão da certidão de fl. 77v, informando que o 

réu se mudou para o município de Campo Grande/MS.

Decorrido o prazo, não havendo manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 735625 Nr: 31995-42.2011.811.0041

 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: AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA 

RENOVACAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILBENE VERLANGIERI CARMO, MARCÍLIO DE 

SOUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B/MT, OSVALDO SANTOS - OAB:21.239-O/MT, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMO a parte autora, via DJE, para, em 05 dias, para manifestar interesse 

no prosseguimento da ação. Decorrido o prazo e nada sendo requerido, 

intime-se, pessoalmente, a parte para, em 05 dias, dar andamento ao 

processo, nos termos do art. 485, §1º, sob pena de extinção.

 Insistindo a inércia, intime-se os réus a fim de requererem, em 05 dias, a 

extinção pelo abandono, nos termos do art. 485, §6º, do CPC.

 Cumpra-se, após conclusos para análise.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 799212 Nr: 5633-32.2013.811.0041

 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: JOILSON JOSÉ DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXMILIANO RICARDO ARTHUR VITÓRIO DOS 

SANTOS E SILVA, DOMINGOS DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDE FERREIRA DA SILVA E 

SOUZA - OAB:16019/MT, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial de interdito proibitório formulado por JOILSON 

JOSE DE FRANÇA contra MAXIMILIANO RICARDO ARTHUR VITÓRIO DOS 

SANTOS E SILVA, tendo por objeto o imóvel descrito na inicial localizado 

na Rua Presidente Café Filho n. 123 (antigo lote 06), quadra 04, do Bairro 

Quilombo, nesta capital e, por conseguinte, determino que se abstenha de 

praticar qualquer ato de turbação ou esbulho à posse do autor.Com 

relação ao réu DOMINGOS DE TAL, além de não ter sido identificado, o 

próprio autor informou à fl. 38v, que descobriu que quem ameaçou de 

invadir o lote era o Sr. Maxmiliano, de forma que determino a exclusão do 

pólo passivo, eis que não restou se quer demonstrada a existência de 

Domingos de Tal.Condeno a parte ré ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios que arbitro em 20% 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC atenta à 

natureza da demanda, tempo de tramitação e atuação do patrono.INTIMO a 

parte autora, via DJE, desta decisão. INTIME-SE o réu através da 

Defensoria Pública.Decorrido o prazo legal, arquive-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1267838 Nr: 26960-91.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUPÍDIO MARCIO ARALLE, JOSI REGINA FONTANA 

ARALLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PEREIRA FRANCISCO 

FERRI - OAB:288.181

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO FERREIRA GAMEIRO 

- OAB:151.536 OAB/SP

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a PARTE REQUERIDA para 

tomar ciência do despacho/decisão abaixo transcrito: "Vistos. 1. Designo 

audiência de instrução para o dia 06/02/2018, às 13h15min.2. 

Comunique-se ao juízo deprecado da data designada. 3. Certifique-se a 

secretaria se a missiva foi encaminhada com todas as peças 

necessárias.4. Caso positivo, cumpra, conforme deprecado, servindo a 

presente como mandado. Caso negativo, solicite as informações ao juízo 

deprecante." Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 207700 Nr: 19387-22.2005.811.0041

 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: HILÁRIO NORIYUKI TENURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOZART MACEDO, MOZART MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT, JORGE BOTEGA - OAB:6.032/MT, RICARDO PORTEL 

MARTINS - OAB:9363/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES BRITO DE 

OLIVEIRA MORAES - OAB:15747, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/O, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538/O

 Vistos.

Às fls. 963/964, Mozart Macedo juntou aos autos substabelecimento em 

favor de Ernandes Brito de Oliveira Moraiss.

Ocorre que, nos autos em apenso de numeração única 

4292-73.2010.811.0041 – código 416567, Mozar Macedo Filho juntou o 

substabelecimento específico outorgando poderes ao mesmo advogado.

Ou seja, ambos substabeleceram ao Dr. Ernandes Brito de Oliveira Morais, 

mas cada um em um processo, o que pode ter sido fruto de algum erro 

material.

Desta forma, intimo os réus, por meio de seus advogados para que 

informem, no prazo de 5 dias, qual advogados continuará a 

representa-los, com a regular juntada de substabelecimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 717304 Nr: 8427-94.2011.811.0041

 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: VALDIR JOSUÉ, MARIA IVANDA DE ALMEIDA JOSUÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT, JONATHÃ CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:15.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE ANDRADE 

ZAGONEL - OAB:11504

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos dos Artigos 431 

usque 436 da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) LEONARDO 

HENRIQUE DA COSTA PIMENTEL a devolver o(s) processo NO PRAZO DE 

3 (TRES) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 721100 Nr: 16585-41.2011.811.0041

 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: HELENA IZABEL GENTILE NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA CELIA ANFFE BEZERRA, HELIO 

CÉSAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT, Fábio Artur da Rocha Capilé - OAB:6187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407, CÁSSIO 

DE ALMEIDA FERREIRA - OAB:13441-E, PAULO SERGIO DAUFENBACH - 

OAB:5325/MT, SUELEN SILVA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16907

 3. Designo audiência de instrução para o dia 02/05/2018 às 14h20min.4. 

INTIMO as partes, via DJE, para, no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC, bem como em 15 (quinze) dias, apresentar ou complementar o seu 

rol de testemunhas, com a qualificação completa destas, nos termos do 

artigo 450 do CPC, ressaltando que as testemunhas arroladas deverão ser 

intimadas pelos advogados das partes, nos termos do art. 455, do CPC.5. 

INTIMEM-SE, pessoalmente, a parte autora, o assistente e os réus para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de prestarem 

depoimento, advertindo-os que serão presumidos confessados os fatos 

alegados, caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a depor, 

mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 385, § 1º, 

do CPC.6. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725501 Nr: 21232-79.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AFONSO GONÇALVES DE 

QUEIROZ, MARIA APARECIDA DE QUEIROZ BONDESPACHO, BENEDITA 

GONÇALVES DE QUEIROZ, LAURO COLETA SANTIAGO, MARLI BATISTA 

RODRIGUES, ITAMAR BIANCARDI FILHO, JORGE POLMONT FILHO, ARENIL 

RODRIGUES POMOT, ANTÔNIA PEREIRA, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAPELEIRO 

PROCURADORA ESTADO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

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

FUNDIÁRIO - OAB:, FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT, RONIR AUGUSTO 

LINO - OAB:9137/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrito no CNPJ n 03.507.415/0001-44, com sede 

na Rua Seis, s/n, Ed. Marechal Rondon, Procuradoria Geral do Estado, 

Centro Político Administrativo - CPA, Cuiabá-MT, por meio de seus 

Procuradores do Estado (art. 132 da CF, art. 110 da CE e art. 12, inciso I, 

do CPC) ao final assinados, vem perante Vossa Excelência, com 

fundamento no art. 1.228, do Novo Código Civil, propor AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA 

ALTERA PARS. em face de AFONSO GONÇALVES DE QUEIROZ, 

brasileiro, divorciado, agropecuarista, inscrito no RG n 130.005 SSP/MT e 

CPF n 039.144.021-72, residente na Fazenda São Bento, Sesmaria 

Ribeirão da Estiva, área rural de Santo Antônio do Leverger - Mato 
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Grosso; e na qualidade de litisconsorte as pessoas adiante qualificadas: 

BENEDITA GONÇALVES DE QUEIROZ, brasil eira, divorciada, do lar, 

inscrita no RG n 125.797 SSP/MT e no CPF n 206.924.041-04, residente na 

Fazenda São Bento, Sesmaria Ribeirão da Estiva, área rural de Santo 

Antônio do Leverger - Mato Grosso; ITAMAR BIANCARDI FILHO, brasileiro, 

divorciado, agropecuarista, inscrito no RG n 057.783 SSP/MT e no CPF n 1 

71 . 678.501 -44, residente na Rua 28, n 319, bairro Boa Esperança, 

Cuiabá - Mato Grosso; LAURO COLETA SANTIAGO, brasileiro, casado, 

empresário, inscrito no RG n 126.820 SSP e no CPF n 078.942.871-72, 

domiciliado na Avenida Rubens de Mendonça n 1.731, Centro Empresarial 

Paiaguás, Sala 506,, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá Mato Grosso; 

ARENIL RODRIGUES POMOT E SEU MARIDO JORGE POMOT FILHO, 

brasileiros, casados entre si sob o regime da Comunhão de Bens, ela 

inscrita no RG n 291.367 SSP/MT e no CPF n 3 04.464.731-20, residentes 

na Rua São João n 287, bairro Lixeira, Cuiabá - Mato Grosso; ANTÓNIA 

PEREIRA, brasileiro, solteiro, lavrador, inscrito no RG n 597.400 SSP/MT e 

no CPF n 551.599.401-97, residente na Rua Cordova n 495, bairro Planalto, 

Cuiabá - Mato Grosso; MARLI BATISTA RODRIGUES, brasileira, separada 

consensualmente, advogada, inscrita no RG n 2.717.185 SSP/MG e no CPF 

n 374.774.396-04, residente na Rua 04, quadra 20, casa 01, Residencial 

Altos do Coxipó, Cuiabá - Mato Grosso, pelos motivos que passa a expor: 

DOS FATOS o Instituto dc Terras de Mato Grosso - INTERMAT, depois de 

concluir o Processo administrativo n 043.058-7, por meio da Portaria n 

012/96. publicada no Diário Oficial na data de 19.01.9 6. EFETUOU A 

ARRECADAÇÃO na qualidade de terra devoluta da área de 2.840,5452 ha 

(dois mil oitocentos e quarenta hectares e cinqüenta e quatro ares e 

cinqüenta e dois centiares) , situada no Município de Santo Antônio do 

Leverger - Mato Grosso, denominada "GLEBA RESISTÊNCIA", POSSUI OS 

SEGUINTES LIMITES E CONFRONTAÇÕES JnCOrporondo-Q ao património 

do Estado de Mato Grosso, nos termos dos artigos 27, inciso I e 28, 

incisos I e II e seus §§ Io e 2o, da Lei Federal n 6.383/76 combinada com o 

artigo 5o da Lei Estadual n 3.922/77 e c/c os artigos 3o, 6o e 7o, do 

Decreto Estadual n 1.260, de 14.02.1978. (documento 57 do anexo VII). 

Depois de efetivada a arrecadação administrativa da "GLEBA 

RESISTÊNCIA", O Instituto de Terras de Mato Grosso -INTERMAT solicitou 

ao Cartório do 5Q Oficio da Comarca de Cuiabá - RGI da 2e Circunscrição, 

que procedesse a Matricula do Registro da área arrecadada em nome do 

Estado de Mato Grosso, qual foi realizado sob a matricula n° 52.172. fis. 1. 

do Livro 2 (documento 0 2 do anexo I) . A arrecadação da "GLEBA 

RESISTÊNCIA" foi motivada pela existência de conflitos fundiários de 

enorme proporções. A área de 2.840,5452 ha, situada no Município de 

Santo Antônio do Leverger - Mato Grosso, arrecadada sob a denominação 

de "GLEBA RESISTÊNCIA" possui os seguintes limites e confrontações, 

abaixo transcritos: "Caminhamento: Partindo do MP 01 , cravado em 

comum com Capistrano da Rosa, Hoje Feliciano da Rosa e Vitorino Pereira 

Padilha; deste marco segue-se com Azimute Verdadeiro de 60Q26'47" 

limitando com Vitorino Pereira Padilha, com a distância de 571,13mts até 

MP2; deste marco segue-se com Azimute 1.539,04mts até o MP3; deste 

marco segue-se com Azimute Verdadeiro de 48Q27'39, limitando com 

Fernando de Tal, com uma distância de 1.546,36mts até o MP4; deste 

marco segue-se com Azimute verdadeiro de 3 0Q 31 '31 limitando com 

Fernando de Tal, com uma distância de 619,89 mts até o MP5, deste marco 

segue-se com Azimute Verdadeiro de 13Q26'37 limitando com Fernando 

de Tal, com uma distância de 203,98 mts até o MP6, deste marco segue-se 

com Azimute Verdadeiro de 88230'10 limitando com Fernando de Tal, com 

uma distância de 210,37mts até o MP7, deste marco segue-se com 

Azimute Verdadeiro de 48Q29'28, limitando com Fernando de Tal, com uma 

distância de 429,16mts até o M8; deste marco segue-se com Azimute 

Verdadeiro de 86Q12'49 limitando com Fernando de Tal, com uma distância 

de 328,96mts até o M9; deste marco segue-se com Azimute Verdadeiro de 

184^02'02 limitando com Dio Bogueira, com uma distância de 1.227,66mts 

até o M1 0 deste marco segue-se com Azimute Verdadeiro de 90Q50'18, 

limitando com Dio Nogueira com uma distância de 644,79mts até o M1 1 ; 

deste marco segue-se com Azimute Verdadeiro de 65Q08'33 limitando 

com Dio Nogueira, com uma distância de 1.690,00mts até o M12; deste 

segue-se com Azimute verdadeiro de 176Q26'51 limitando com José 

campos, com uma distância de 3.300,05mts até o M13; cravado em comum 

com José Campos e Morro do Sol, de Coordenadas 

UTM,N=8.236.222,35mts e E=651.449,64mts, e Coordenadas Geográficas 

Latitude: 15^16'55 S e longitude:55^35'06 Wgr; deste marco segue-se com 

Azimute Verdadeiro de 212Q03'53 limitando com o Morro do Sol, com uma 

distância de 4.304,64mts até o M14; deste marco segue-se com Azimute 

Verdadeiro de 215Q23'04", limitando com Alpino B. Batista com uma 

distância de 1.276,71mts até o M15; deste marco segue-se com Azimute 

Verdadeiro de 3 21Q11'10" limitando com Capistrano da Rosa, hoje 

Feliciano da Rosa, com uma distância de 2.692,77mts até o MP16; deste 

segue-se com Azimute verdadeiro de 31240'02", limitando com Capistrano 

da Rosa, hoje Feliciano da Rosa, com uma distância de 2.132,60mts até MP 

17; deste marco segue-se com Azimute Verdadeiro de 273Q48'48", 

limitando com Capistrano da Rosa, hoje Feliciano da Rosa , com uma 

distância de 787,21mts até o M 18; deste marco segue-se com Azimute 

Verdadeiro de 199Q26'32" limitando com Capistrano da rosa, hoje Feliciano 

da Rosa, com uma distância de 1.298,41mts até o M19; deste marco 

segue-se com Azimute Verdadeiro de 328Q23'04" limitando com 

Capistrano da Rosa, hoje Feliciano da Rosa, com uma distância de 

2.678,49mts até o M1 , marco Inicial deste encaminhamento. RESUMO DOS 

LIMITES: Ao Norte: Vit orino Pereira Padilha, Fernando de Tal e Dio 

Nogueira, Ao Sul: Alpino B. Batista e Capistrano da rosa, hoje Feliciano da 

Rosa; a Leste com José Campos e o Morro do Sol; a Oeste: Capistrano da 

Rosa, hoje Feliciano da Rosa, Vitorino Pereira Padilha e Fernando de Tal; 

PONTO DE AMARRAÇÃO: O Ponto de amarração (P.A) de Coordenadas 

U;T.M (SAD 69), N= 8 . 234,498,46mts e E-652.520,55mts e Coordenadas 

Geográficas Latitude= 15^57'51" S e Longitude=55^34116" Wgr; situa-se 

na Barra do Córrego Cupim pela sua margem esguerda com o Córrego 

Moguem pela sua margem esguerda; deste ponto segue-se com Azimute 

Verdadeiro de 319Q31'37" com distância de 2.266, 1 1 mts até M01. 

Memorial datado de 31 de outubro de 1995, assinado pelo Técnico em 

agrimensura CREA 3.691/TD - João Antônio Moreno". Ressalte-se gue 

apesar do Requerente ser proprietário da área objeto da presente Ação 

reivindicatória NÃO POSSUI A SUA POSSE , pois esta se encontra em 

poder dos Requeridos de forma injusta, uma vez gue NÃO SÃO 

LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS DA ÁREA OBJETO DA PRESENTE AÇÃO, 

como será demonstrado nesta petição inicial. O Reguerente visando 

melhor esclarecimento do conflito fundiário gue motivou â arrecadação da 

Gleba Resistência relatará os fatos ocorridos desde o inicio. No dia 

23.02.95, o trabalhador rural Jaime Santana Filho foi BRUTALMENTE 

ASSASSINADO em sua roça dentro da 'Fazenda São Bento', gue 

supostamente pertence ao Reguerido Afonso Gonçalves de Queiroz, este 

fato causou comoção e revolta entre os trabalhadores rurais sem terra da 

região, os QUAIS INVADIRAM A ÁREA, gerando um conflito fundiário de 

enormes proporções. Em face deste conflito fundiário, o Poder Público 

passou a intervir visando à pacificação da violência no campo. 0 primeiro 

Órgão público a intervir foi o INCRA, que pretendia desapropriar a área, a 

fim de realizar o assentamento das famílias de trabalhadores rurais sem 

terra que invadiram área, mas ao realizar os levantamentos dos pontos de 

amarração da Escritura Pública do Requerido Afonso Gonçalves de 

Queiroz, VERIFICOU QUE ESSE DOCUMENTO NÃO PERTENCIA À ÁREA EM 

CONFLITO. Assim, o INCRA encaminhou o problema ao INTERMAT, para 

que procedesse a arrecadação da área, visando o assentamento das 

famílias ali acampadas, uma vez que a área era devoluta, e, portanto, 

pertencia ao Estado de Mato Grosso. 0 INTERMAT, após minucioso 

levantamento da área, iniciou o procedimento de arrecadação de terras 

devolutas, conforme determina os artigos 27, inciso I e 28, incisos I e II e 

seus §§ Io e 2o, da Lei Federal n 6.383/76 combinada com o artigo 5o da 

Lei Estadual n 3.922/77 e c/c os artigos 3o, 6o e 7o, do Decreto Estadual n 

1.260, de 1 4.02.1 978. Neste mesmo período, o Requerido Afonso 

Gonçalves de Queiroz ajuizou Ação dc Manutenção de Posse EM FACE 

DAS FAMÍLIAS DE TRABALHADORES RURAIS SEM TERRAS QUE 

OCUPAVAM A ÁREA EM CONFLITO, assim a ação foi proposta em 

desfavor dos seguintes trabalhadores rurais: 1 - Elísio Lourenço de 

Oliveira; 2 - Abdias Francisco de Souza; 3 - Sebastião Vargas de Campos; 

04 - Gilson Rodrigues de Souza; 0 5 - José Naide de Miranda; 6 - José 

Meirelles; 7 - José Alves da Silva; 8 - Astério Barbosa da Silva; 9 - 

Salvador Alves Pereira; 10 - Geraldino Rosa da Silva; 11 - José Saraiva 

dos Santos; 12 - Edimar Lacerda do Nascimento; 13 - Manoel Saraiva dos 

Santos; 14 - Aparecido de Lima; 15 - Maximino Alves da Silva; 16 - Antônio 

Gustavo dos Santos; 17 - José Lourenço de Oliveira; 18 - Ilson José da 

Silva; 19 - Silvanaldo Saraiva; 20 - Hélio de Magalhães; 21 - Jerfeson 

Alcreght; 22 - Edson de Almeida Pereira; 23 -Gersino Alves Pereira, e 

outros. No dia 07.08.2003, o Magistrado a quo da Vara Única da Comarca 

de Santo Antônio do Leverger julgou procedente OS pedidos formulados 

pelo Requerido Afonso Gonçalves de Queiroz, nos autos da Ação de 

Manutenção de Posse n 125/2000, que depois de transcorrido o prazo 

para interposição referida sentença transitou em julgado. de recurso 
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Assim, foi reconhecida, mediante sentença, A POSSE DO REQUERIDO 

AFONSO GONÇALVES DE QUEIROZ na área que ele alegava possuir a 

posse e propriedade, que foi comprovada nos autos da Ação de 

Manutenção de Posse n 1 25/2000, por meio da Escritura Pública 

Registrada no Cartório do 5° Ofício de Cuiabá, Matricula 10.067, Livro 02, 

fls. 01, e matricula 3.712, Livro 3- D, fls. 35. Após o transito em julgado da 

sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse n 

125/2000, Douto Juízo da Vara Cível de Santo Antonio do Leverger 

determinou o cumprimento da r. Sentença mediante reforço policial, QUE 

ATÉ A PRESENTE DATA NÃO FOI CUMPRIDA. Na área objeto da Ação de 

Manutenção de Posse n 123/2000, e que, agora é objeto da presente 

Ação Reivindicatória, ENCONTRAM-SE ESTABALECIDOS CENTO E VINTE 

(120) FAMÍLIAS DE TRABALHADORES RURAIS SEM TERRAS, onde foi 

aplicado recursos do Governo Federal, Estadual e do Banco Mundial, 

visando a melhoria de vida das famílias que vivem nesta área. Assim, com 

os recursos liberados para as famílias dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra foram realizadas as seguintes melhorias: 1 - com a verba liberada 

pelo Banco Mundial - PADIC foi construído o Barracão da Associação, 

Poço Artesiano, adquirido trator e implementos agrícolas, beneficiando 

toda comunidade. 2 - com a verba liberada pelo Governo Federal - 

PROCERA e PRONAF foram realizadas melhoria das instalações e 

desenvolvimento da terra, com a construção de estrada, cinco (05) 

pontes, rede elétrica, melhorando as condições de vida das famílias que ali 

vivem. 3 - com outro tipo de verba liberada pelo Governo Federal, foram 

realizadas construções de noventa (92) casas de alvenaria. E, 

atualmente, está sendo liberado outra verba federal destinada a 

construção de mais dezessete (17) casas de alvenaria. 4 - está sendo 

construído o prédio da Escola na invadida pelas famílias de trabalhadores 

rurais sem terra, por meio da liberação de verba federal e municipal. 

Ressalte-se, que a Escola funciona em instalações provisórias. 

Ressalte-se, que na Gleba Resistência é produzido os seguintes produtos 

agrícolas: uva, mandioca, quiabo, abacaxi, pimenta, abobrinha verde, 

plantação de época (milho, arroz, etc). Diante desta situação, e 

necessitando de regularizar o assentamento que se formou na Gleba 

Resistência com a invasão pelos trabalhadores rurais Sem terra, o 

Requerente comparece perante este Douto Juizo, por meio da presente 

Ação Reivindicatória, para PLEITEAR A POSSE DA ÁREA OBJETO DA 

PRESENTE AÇÃO, por ser seu único e legitimo proprietário, em face de 

possuir o melhor título, provando ainda, que os títulos apresentados pelo 

Requerido Afonso Gonçalves Queiroz nos autos da Ação de Manutenção 

de Posse n 125/2000, não possuem origem. DA AUSENCIA DE ORIGEM 

DOS TÍTULO DOS REQUERIDOS. o Requerido Afonso Gonçalves de 

Queiroz na Ação de Manutenção de posse n 125/2000 se diz proprietário 

da área arrecada pelo Estado de Mato Grosso, demonstrando a sua 

qualidade de proprietário por meio da Escritura Pública Registrada no 

Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, Matricula 10.067, Livro 02, fls. 01, e 

matricula 3.712. Livro 3-D, fls. 35, conforme se depreende da cópia da 

Escritura Pública anexada aos autos da Ação de Manutenção de Posse n 

125/2000, às fls. 22/23 (documento 59, do anexo VIII); e das Escrituras 

Públicas Registrada no Cartório do 5o Ofício de Cuiabá sob as matriculas n 

4.428, 4.429. 1.587, 2.176. 2.920, 2.642, 3.382, 3.381. 2.716. 2.734, 4.110, 

as quais estão anexadas às fls. 17/28 do Processo Administrativo de 

Arrecadação da Gleba Resistência (documento 57 do anexo VII e 

documentos 21 a 30 do anexo V), no Município de Santo Antônio do 

Leverger anexado a presente petição inicial. Entretanto, os títulos 

dominiais do Requerido Afonso Gonçalves de Queiroz NÃO POSSUEM 

ORIGEM, como passamos a demonstrar por meio dos levantamentos das 

cadeias dominiais: A Matricula 10.067. do Livro 02, da fl.01, é proveniente 

da Matricula 3.712. do Livro 3-0, da fl. 35, QUE POSSUEM COMO ORIGEM 

AS MATRÍCULAS .943. 3.257, 3.479, 3.480, 3.567 e 3.333, conforme se 

depreende das Certidões de Inteiro Teor das Matriculas 10.067 e 3.712 e 

da Cadeia Dominial da Matricula 3.712 anexada a presente petição inicial 

(documentos 05 a 18 do anexo III). A Matricula 2.943, do Livro 02, da fl 01 

é TÍTULO DOMINIAL de um lote de terras devolutas, com área de 

960,00m2, sob o n 32, da Quadra 40, do bairro da Fronteira, antiga estrada 

para a Conceição, cujo imóvel foi adquirido pelo SR. EUTÁLIO BUCUDO 

NETO POR MEIO DE CARTA DE AFORAMENTO EMITIDA PELO MUNICÍPIO 

DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER, no dia 1 1.0 1.7 7 . Sendo que esta 

Matricula foi cancelada, uma vez que a sua área foi vendida para o Sr. 

João Maurício Sant'Annaf por meio da Matricula 30.679, do Livro 02, 

conforme se depreende Certidão da Cadeia Dominial da matricula 2.943, do 

Livro 02, da fl. 01, emitida pelo Cartório do 5o Ofício de Cuiabá (documento 

11, do anexo III), isto, comprova que a Matricula 10.067 foi montada. A 

Matricula 3.257. do Livro 02, da fl 01 é TÍTULO DOMINIAL DE UM lote 

URBANO Sob O fl 04. Da quadra 7-N6, do Loteamento denominado Jardim 

£lória. na 1° Zona de Várzea Grande - MT, cujo imóvel foi adquirido pelo 

GONÇALO APOLINÁRIO DA COSTA, POR MEIO DA ESCRITURA PÚBLICA 

IMOBILIÁRIA GLÓRIA LTDA, no dia 09.02.77, conforme se depreende 

Certidão da Cadeia Dominial da matricula 3.257, do Livro 02, da fl. 01, 

emitida pelo Cartório do 5o Ofício de Cuiabá (documento 12 do anexo IH) , 

isto, comprova que a Matricula 10.067 foi montada. A Matricula 3.479. do 

Livro 02, da fl 01 é JILCD :i)o:y[:i^L\i, de dois lotes sob o n 02 e 03, da 

quadra 50, do Loteamento Jardim Glória, situado no Munie ipio de Várzea 

Grande - MT, cujo imóvel foi adquirido pela SRA. MARIA APARECIDA 

PIMENTA POR MEIO DA ESCRITURA PÚBLICA DO SR. ARISTEO FERREIRA 

LOPES POR MEIO DA ESCRITURA PÚBLICA DO SR. NELSON JOSE DA 

SILVA E SUA ESPOSA MARIA ALICE DA SILVA, no dia 1 4.03.77 , 

conforme se depreende Certidão da Cadeia Dominial da matricula 3.479, do 

Livro 02, da fI. 01, emitida pelo Cartório do 5o Ofício de Cuiabá (documento 

12 do anexo IH), isto, comprova que a Matricula 10.067 foi montada. A 

Matricula 3.480. do Livro 02, da fl 01 é TÍTULO DOMINIAL de três lotes de 

terrenos urbano, sendo o 1° situado no bairro Planalto Ipiranga, com área 

de 360.00m2; o 2° situado no bairro Cristo Rei, com área de 360,00m2 e o 

3° situado no loteamento denominado Santa Catarina, sob o n 08, do Bloco 

4, todos do Município de Várzea Grande - MT, cujo imóvel foi adquirido 

pelo SR. ELMAZ MONTEIRO POR MEIO DE PARTILHA AMIGÁVEL DE ARIEL 

MONTEIRO DA SILVA, no dia 14.03.77 , conforme se depreende Certidão 

da Cadeia Dominial da matricula 3.480, do Livro 02, da fl. 01, emitida pelo 

Cartório do 5o Ofício de Cuiabá (documento 14, do anexo III), isto, 

comprova que a Matricula 10.067 foi montada. A Matricula 3.567. do Livro 

02, da fl 01 é TÍTULO DOMINIAL de um lote urbano com área total de 

472,50m2, situado no lugar denominado Núcleo do Sesi, bairro Cristo Rei. 

Várzea érande - MT, cujo imóvel foi adcruirido pela SlA. MARIA 

APARECIDA PIMENTOA POR MEIO DA ESCRITURA PÚBLICA DO SR. 

FRANCOLINO ERMÍNIO DE FIGUEIREDO, no dia 23.03.77, conforme se 

depreende Certidão da Cadeia Dominial da matricula 3.567, do Livro 02, da 

fl. 01, emitida pelo Cartório do 5o Ofício de Cuiabá (documento 15 do 

anexo IH), isto, comprova que a Matricula 10.067 foi montada. A Matricula 

3.333. do Livro 02, é TÍTULO DOMINIAL de um lote de terreno urbano com 

área de 2.600.00m2. tendo a configuração retangular, fazendo frente com 

a Rua Martins Afonso, no local denominado "Industrial III", 1ª Zona de 

Várzea Grande, cujo imóvel foi adquirido pela Sra. MARIZA FARACO POR 

MEIO A CARTA DE AFORAMENTO EXPEDIDA PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE- MT, no dia 2 1 .O 1 .77. conforme se depreende Certidão da 

Cadeia Dominial da matricula 3.333, do Livro 02, emitida pelo Cartório do 5o 

Ofício de Cuiabá (documento 17 do anexo III) . A Matricula acima transcrita, 

comprova que este imóvel além de se encontrar localizado no Município de 

Várzea Grande, é de propriedade da Sra. Mariza Faraco e NUNCA 

PEITENCEÜ ao Requerido Afonso Gonçalves de Queiroz, comprovando 

que o título de domínio do Requerido Afonso Gonçalves de Queiroz foi 

montado. Em face o acima exposto, considerando que a descrição das_ 

Matriculas 2.943, 3.257. 3.479. 3.480. 3.567 e 3.333 TODAS ANTERIORES 

a Matricula 10 . 067, a qual POSSUI LOCALIZAÇÃO IMPRECISA, fato que 

por si só comprova que a Matricula 10.067 foi montada, MEDIANTE A 

TMANSFOMMAÇÃO de lotes urbanos de diversos bairros de Várzea 

Grande em área rural de 1.156,669ha, no Municipio de Santo Antônio do 

Levercrer, ONDE ESTÁ LOCALIZADA a Gleba Resistência, arrecadada 

pelo Estado de Mato Grosso. Ora! Excelência tais fatos demonstram que a 

Matricula 10.067 É NULA DE PLENO DIREITO, por violar o principio da 

unitariedade que rege o Registro Imobiliário, previsto no artigo 176, § 12, 

inciso I, da Lei n 6.015/73,IN VERBIS: "Art. 176 - O Livro n° 2 - Registo 

Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação 

dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro n° 3. § Io. A 

escrituração do Livro n° 2 obedecerá às seguintes normas: I - cada imóvel 

terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro registro a 

ser feito na vigência desta Lei;" Ressalte-se, que todos os imóveis 

Registrados na vigência de Leis anteriores a Lei n 6.015/73, quando não 

existia o sistema de matriculas de imóveis, foram devidamente 

matriculados após a publicação da Lei 6.015/73, matricula essa que foi 

lançada no título primitivo, e na sequencia cronológica Lançaram a 

matricula nos títulos posteriores ao primitivo até o lançamento do último 

título, conforme determina o artigo 226. caput. e parágrafo único, da Lei n 

6.015/73, em sua redação primitiva, ou seja, antes da Lei n 6.216/75, que 

Renumerou a Lei n 6.015/73 e alterou a sua redação, in verbis: "Art. 226. 
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Se o imóvel não estiver matriculado no Registro de Imóvel e lançado em 

nome do outorgante, far-se-á a matricula pelo primeiro título que, na 

seqüência cronológica dos títulos de domínio, estiver registrado, qualquer 

que seja a sua natureza. Na matrícula assim formalizada, serão lançados 

a registro todos os títulos posteriores, até o registro apresentado. 

Parágrafo único. Se o imóvel estiver matriculado, mas da matrícula não 

constar lançamento em nome do outorgante, far-se-á na matrícula o 

registro pelo primeiro título que, na seqüência cronológica dos títulos de 

domínio, estiver registrado e registro de todos os títulos posteriores, até o 

lançamento do título apresentado." As Escrituras Públicas em nome do 

Requerido Afonso Gonçalves Queiroz, Registrada no Cartório do 5Q Oficio 

de Cuiabá sob as matriculas n 4.428. 4.429. 1.587. 2.176. 2.920. 2.642. 

3.382. 3.381. 2.716. 2.734. 4.110 (documentos 21 a 30 do anexo V) , 

referente à área arrecadada pelo Estado de Mato Grosso, TAMBÉM NÃO 

POSSUEM ORIGEM, como passamos a demonstrar: A Matricula 4.428, do 

Livro 02, é TÍRULO DOMINIAL de dois lotes de terrenos urbanos sob o n 08 

e 09. da Quadra 02. Núcleo G. com área de 700,00m2 cada lote, no local 

denominado "Jardim Gloria", na Ia Zona de VÁRZEA Grande - MT, cujo 

imóvel foi adquirido pelo SR. ALDO LEMES DA SILVA POR MEIO DA 

ESCRITURA PÚBLICA DE FIRMA IMOBILIÁRIA GLÓRIA LTDA, no dia 

15.07.77, conforme se depreende Certidão de Inteiro Teor e Cadeia 

Dominial da Matricula 4.428, do Livro 02, emitida pelo Cartório do 5£ Ofício 

de Cuiabá (documento 3 2 do anexo VI). A Matricula acima transcrita, 

comprova que este imóvel além de se encontrar localizado no Município de 

Várzea Grande, é de propriedade do Sr. Aldo Lemes da Silva e NUNCA 

PERTENCEU ao Requerido Afonso Gonçalves de Queiroz, o que comprova 

que o título de domínio do Requerido Afonso Goncalves de Queiroz foi 

montado. A Matricula 4.429. do Livro 02, é TÍTULO DOMINIAL de um lote de 

terreno urbano com área de 360,00m2, no local denominado "Bairro Cristo 

Rei", na 1° Zona de Várzea Grande - MT, cujo imóvel foi adquirido pelo SR. 

DONATO RODRIGUES DO NASCIMENTO POR MEIO DA ESCRITURA 

PÚBLICA DO SR. EVERALDO CERQUEIRA DE MELO e sua mulher 

BRASILINA DIAS DE MELO, no dia 1 5.07.77. conforme se depreende 

Certidão da Cadeia Dominial da matricula 4.429, do Livro 02, emitida pelo 

Cartório do 5o Ofício de Cuiabá (documento 35 do anexo VI). A Matricula 

acima transcrita, comprova que este imóvel além de se encontrar 

localizado no Município de Várzea Grande, ê de propriedade do Sr. Donato 

Rodrigues do Nascimento e NUNCA IPEIRTENCIETU ao Requerido Afonso 

Gonçalves de Queiroz, comprovando que o título de domínio do Requerido 

Afonso Gonçalves de Queiroz foi montado. A Matricula 1.587, do Livro 02, 

é TÍTULO DOMINIAL de um lote de terreno urbano com área de 2.495m2, 

tendo a configuração de um heptágono irregular, fazendo frente para 

Rodovia Afastada do Aeroporto, sito na lq Zona de Várzea Grande, cujo 

imóvel foi adquirido pelo SR. FLORINDO GASPAROTTO POR MEIO DA 

ESCRITURA PÚBLICA DO SR. ACELINO MOREIRA DA COSTA, no dia 

23.08.76, conforme se depreende Certidão da Cadeia Dominial da matricula 

1.587, do Livro 02, emitida pelo Cartório do 5o Ofício de Cuiabá 

(documento 38 do anexo VI). A Matricula acima transcrita, comprova que 

este imóvel além de se encontrar localizado no Município de Várzea 

Grande, é de propriedade do Sr. Florindo Gasparoto e NUNCA PERTENCEU 

ao Requerido Afonso Gonçalves de Queiroz, comprovando que o título de 

domínio Do Requerido Afonso Goncalves de Queiroz foi montado. A 

Matricula 2.176. do Livro 02, é TÍTULO DOMINIIAL de um lote de terreno 

urbano com área de 5.685,00m2, confrontando ao poente com a Fazenda 

da Capela do Pissarrao em Várzea Grande - MT, cujo imóvel foi adquirido 

pela INDÚSTRIA DE MADEIRAS GASPERIN S/A POR MEIO DE ESCRITURA 

PÚBLICA DA SRA. SARITA BARACAT DE ARRUDA E SEU ESPOSO 

EMANUEL BENEDITO DE ARRUDA, no dia 26.10.76, conforme se 

depreende Certidão da Cadeia Dominial da matricula 2.176, do Livro 02, 

emitida pelo Cartório do 5o Ofício de Cuiabá (documento 41 do anexo VI). 

A Matricula acima transcrita, comprova que este imóvel além de se 

encontrar localizado no Município de Várzea Grande, é de propriedade da 

Industria de Madeiras Gasperin S/A e NUNCA PERTENCEU ao Requerido 

Afonso Gonçalves de Queiroz, comprovando que o título de domínio do 

Requerido Afonso Goncalves de Queiroz foi montado. A Matricula 2.920. 

do Livro 02, é TÍTULO DOMINIAL de um lote de terreno urbano denominado 

Lote 06. da Quadra 'R'. o qual faz frente para Rua Presidente Artue 

Bernardes, medindo 12.00 x 36.00 metros, sito na Ia Zona de Várzea 

Grande, cujo imóvel foi adquirido pelo SR. AMÉLIO PASINI POR MEIO DA 

ESCRITURA PÚBLICA, no dia 20.01 .97. conforme se depreende Certidão 

da Cadeia Dominial da matricula 2.920, do Livro 02, emitida pelo Cartório do 

5o Ofício de Cuiabá (documento 44 do anexo VI). A Matricula acima 

transcrita, comprova que este imóvel além de se encontrar localizado no 

Município de Várzea Grande, é de propriedade do Sr. Amélio Pasini e 

NUNCA PERTENCEU ao Requerido Afonso Gonçalves de Queiroz, 

comprovando que O título de domínio do Requerido Afonso Goncalves de 

Queiroz foi montado. A Matricula 2.642. do Livro 02, fls. 01, é TÍTUTLO 

DOMINIAL de uma área de 57ha e 6.600m2. situado no lugar denominado 

ribeirão da estiva, no Município de Santo Antonio do Leverger - MT, cujo 

imóvel foi adqruirido pelo SR. ARLINDO VALENCIO DA SILVA POR MEIO 

DA ESCRITURA PÚBLICA DA SRA. LÚCIA RODRIGUES GONÇALVES , no 

dia 22.1 2.76. Sendo que a SRA. LÚCIA RODRIGUES GONÇALVES adquiriu 

a referida propriedade da SRA. JOANITA CAETANO DE OLIVEIRA E 

OUTROS, e estes por meio de DOAÇÃO de JOÃO CAETANO DE OLIVEIRA 

E SUA ESPOSA. JOÃO CAETANO DE OLIVEIRA adquiriu por meio do 

paqamento de seu Quinhão hereditário do Inventário de DONA IZABEL 

MARIA DE OLIVEIRA. Por mais estranho que possa parecer, no Cartório do 

5O de Cuiabá, NÃO FOI ENCONTRADO REGISTRO ANTERIOR AO DO SR. 

JOÃO CAETANO DE OLIVEIRA, fato que por si só demonstra a ausência 

de origem da Matricula 2.642, POIS, ESTA MATRICULA DEVERIA TEM 

ORIGEM EM UM TÍTULO EXPEDIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, 

conforme se depreende Certidão da Cadeia Dominial da matricula 2.642, do 

Livro 02, emitida pelo Cartório do 5o Ofício de Cuiabá (documento 4 7 do 

anexo VI). A Matricula acima transcrita, comprova que este imóvel além de 

se encontrar localizado no Ribeirão da Estiva, no Município de Santo 

Antonio do Leverger, é de propriedade do Sr. Arlindo Valencio da Silva e 

NUNCA PERTENCEU ao Requerido Afonso Gonçalves de Queiroz, 

comprovando que O título de domínio do Requerido Afonso Goncalves de 

Queiroz foi montado. Ressalte-se, que o RIBEIRÃO DA ESTIVA é 

localidade diversa de onde está localizada a GLEBA RESISTÊNCIA, 

conforme se depreende do MOSAICO do Estado de Mato Grosso ( 

documento 58 do anexo VII) . A Matricula 3.382. do Livro 02, fls. 01, É 

TÍTULO DOMINIAL de uma área de 308ha e 5.325m2, situado no Município 

de Santo Antonio de Leverger - MT, cujo imóvel foi adquirido pelo SR. 

ENIZARDO ANTONIO DOS SANTOS POR MEIO DA ESCRITURA PÚBLICA 

DO SR. MANOEL OCHANHA ORTEGA e sua esposa DIONE ORTEGA e do 

Sr. JOÃO OCANHA ORTEGA e sua esposa REGNA DUARTE ORTEGA, no 

dia 0 1.03.77, conforme se depreende Certidão da Cadeia Dominial da 

matricula 3.382, do Livro 02, fls. 01, emitida pelo Cartório do 5o Ofício de 

Cuiabá (documento 48 do anexo VI). Além disso, este imóvel apesar de 

localizar no Município de Santo Antonio do Leverger É OMISSO EM 

DETERMINAR A SUA LOCALIDADE, o que RETIRA TODA A SUA 

IDONEIDADE. . Por outro, NÃO EXISTE ELEMENTO EM SUA MATRÍCULA, 

CAPAZ de determinar que este imóvel ESTEJA LOCALIZADO NA ÁREA 

ARRECADADA pelo Estado de Moto Grosso. Além disso, esta propriedade 

pertence ao Sr. Enizardo Antonio dos Santos e NUNCA PERTENCEU ao 

Requerido Afonso Gonçalves de Queiroz, comprovando que O título de 

domínio do Requerido Afonso Goncalves de Queiroz foi montado. A 

Matricula 3.381. do Livro 02, fls. 01, é TÍTULO DOMINIAL de um lote de 

terreno urbano medindo 225,00m2. situado no lugar denominado Vila 

Governador Fragelli. bairro Cristo rei em Várzea Grande - MT, cujo imóvel 

foi adquirido pela SRA. MARIA DA GLORIA PADILHA DE SOUZA POR MEIO 

DA ESCRITUTA PÚBLICA DA SRA. MARIA DE FATIMA AMORIM e seu 

esposo DEUS DETE PASSOS DE AMORIM, no dia 01 .03.77, conforme se 

depreende Certidão da Cadeia Dominial da matricula 3.381, do Livro 02, fls. 

01, emitida pelo Cartório do 5o Ofício de Cuiabá (documento 51 do anexo 

VI). A Matricula acima transcrita, comprova que este imóvel além de se 

encontrar localizado no Município de Várzea Grande, é de propriedade da 

Sr a. Maria da Glória Padilha de Souza e NüNCA IPEMTENOEIU ao 

Requerido Afonso Gonçalves de Queiroz, comprovando que o título de 

domínio do Requerido Afonso Goncalves de Queiroz foi montado. A 

Matricula 2.716. do Livro 02, da fls. 01, é TÍTULO DOMINIAL de um lote de 

terreno urbano medindo 240.00m2. situado na Rua Cel. João Norberto de 

Barros, na cidade de Várzea Grande - MT, cujo imóvel foi adquirido pela 

SRA. MARIA CASSIANA DE BARROS POR MEIO DA ESCRITURA PÚBLICA 

DA SRA, MARIA IZABEL FIGUEIREDO e seu esposo APARÍCIO TORQUATO 

DE MOURA, no dia 3Q. 1 2.76. conforme se depreende Certidão da Cadeia 

Dominial da matricula 2.716, do Livro 02, fls. 01, emitida pelo Cartório do 5o 

Ofício de Cuiabá (documento 52 do anexo vi) . A Matricula acima 

transcrita, comprova que este imóvel além de se encontrar localizado no 

Município de Várzea Grande, é de propriedade da Sra. Maria Cassiana de 

Barrosa e NUNCA PERTENCEU ao Requerido Afonso Gonçalves de 

Queiroz, comprovando que o título de domínio do Requerido Afonso 

Gonçalves de Queiroz foi montado. A Matricula 2.734. do Livro 02, fls. 01, 
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é TÍTULO DOMINIAL de um lote de terreno urbano medindo 768m2, situado 

no lugar denominado Loteamento Imperador em Várzea Grande - MT, cujo 

imóvel foi adquirido peio SR. EUCÁRIO ANTUNES QUEIROZ POR MEIO DA 

ESCRITURA PÚBLICA DO SR. OTAVIO PAES RODRIGUES, no dia 03.01.76. 

conforme se depreende Certidão da Cadeia Dominial da matricula 2.734, do 

Livro 02, fls. 01, emitida pelo Cartório do 5o Ofício de Cuiabá (documento 

54 do anexo vi). A Matricula acima transcrita, comprova que este imóvel 

além de se encontrar localizado no Município de Várzea Grande, é de 

propriedade do Sr. Eucário Antunes Queiroz e NUNCA PERTENCEU ao 

Requerido Afonso Gonçalves de Queiroz, comprovando que o título de 

domínio do Requerido Afonso Gonçalves de Queiroz foi montado. A 

Matricula 4.110, do Livro 02, é TÍTULO DOMINIAL de um lote de terreno 

urbano na Ia Zona de Várzea Grande, no local denominado "Vila 

Governador Fragelli", no bairro Cristo Rei, cujo imóvel foi adquirido pelo SR. 

JOSE FERREIRA DA SILVA POR MEIO DA ESCRITURA PÚBLICA DO SR. 

JOSE DA SILVA BISPO e sua esposa NOEMIA SERAFINA BISPO, no dia 

30.05.77, conforme se depreende Certidão da Cadeia Dominial da matricula 

4.110, do Livro 02, emitida pelo Cartório do 5o Ofício de Cuiabá 

(documento 56 do anexo VI). A Matricula acima transcrita, comprova que 

este imóvel além de se encontrar localizado no Município de Várzea 

Grande, é de propriedade do Sr. José Ferreira da Silva e NUNCA 

PERTENCEU ao Requerido Afonso Gonçalves de Queiroz, comprovando 

que o título de domínio do Requerido Afonso Goncalves de Queiroz foi 

montado. Ora! Excelência tais fatos demonstram que os títulos de domínio 

em nome do Requerido Afonso Gonçalves de Queiroz SÃO NULOS DE 

PELNO DIREITO por violar o principio da unitariedade que rege o Registro 

Imobiliário, previsto no artigo 176, § 12, inciso I, da Lei n 6.015/73. 

Ressalte-se, que todos os imóveis Reqistrados na viqência de Leis 

anteriores a Lei n 6.015/73, quando não existia o sistema de matriculas de 

imóveis, foram devidamente matriculadas após a publicação da Lei 

6.015/73, matricula essa que foi lançada no título primitivo, e na seqüência 

cronológica lançaram a matricula nos títulos posteriores ao primitivo até o 

lançamento do último título, conforme determina o artigo 226, caput, e 

parágrafo único, da Lei n 6.015/73, em sua redação primitiva, ou seja, 

antes da Lei n 6.216/75, que Renumerou a Lei n 6.015/73 e alterou a sua 

redação, in verbis: "Art. 226. Se o imóvel não estiver matriculado no 

Registro de Imóvel e lançado em nome do outorgante, far-se-á a matricula 

pelo primeiro título que, na seqüência cronológica dos títulos de domínio, 

estiver registrado, qualquer que seja a sua natureza. Na matrícula assim 

formalizada, serão lançados a registro todos os títulos posteriores, até o 

registro apresentado. Parágrafo único. Se o imóvel estiver matriculado, 

mas da matrícula não constar lançamento em nome do outorgante, 

far-se-á na matrícula o registro pelo primeiro título que, na seqüência 

cronológica dos títulos de domínio, estiver registrado e registro de todos 

os títulos posteriores, até o lançamento do título apresentado." Ante o 

exposto está devidamente provado que os títulos de domínio que o 

Requerido Afonso Gonçalves de Queiroz aleqa ser da área arrecadada 

pelo Estado de Mato Grosso, são títulos montados, MEDIANTE A 

TMAN§F(D)ffiMA(çÃ(0 de lotes urbanos de diversos bairros de Várzea 

Grande em área rural no Municipio de Santo da unitariedade previsto no 

artigo 176, § 1Q Antônio do Leverqer, sendo também nulos, por violar o 

princípio da unitariedade que rege o Registro o Registro Imobiliário, inciso I, 

da Lei n 6.015/73. Assim, esta evidenciado no corpo da presente inicial, 

que o Requerido Afonso Gonçalves de Queiroz pOSSUi O imóvel. objeto 

da presente Ação, de forma injusta, uma vez que não é o seu proprietário. 

Desta feita, pretende o Requerente, via da presente ação, que lhe seja 

garantido o seu direito de proprietário, A FIM DE REAVER O SEU DIREITO 

DE USO E GOZO. Cabe esclarecer, que o Patrimônio do Requerente é 

imprescritível, ou sei a, nao e passível de ser usucapido, nos termos do 

Parágrafo Único, do Artigo 191 da Constituição Federal e o Artigo 102 do 

Código Civil. DOS LITISCONSORTE PASSIVO O Requerente inclui no pólo 

passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte a senhora BENEDITA 

GONÇALVES DE QUEIROZ, o senhor ITAMAR BIANCARDI FILHO, o senhor 

LAURO COLETA SANTIAGO, o senhora ARENIL RODRIGUES POMOT E 

SEU MARIDO JORGE POMOT FILHO, o senhora ANTÔNIA PEREIRA, o 

senhora MARLI BATISTA RODRIGUES, por terem adquirido do Requerido 

Afonso Gonçalves de Queiroz parte do imóvel da Matricula n 1 0.067, 

Livro 02, fls. 01, que é objeto da presente Ação Reivindicatória. 

Ressalte-se, que a senhora BENEDITA GONÇALVES DE QUEIROZ adquiriu 

parte do imóvel, objeto da presente lide, por meio da divisão patrimonial 

realizada na Ação de Divórcio Direto Consensual n 1.336/98, que tramitou 

pela 3ã Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de 

Cuiabá. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INAUDITA ALTERA 

PARS O Requerente por ser o titular do domínio, pretende via da presente 

ação a obtenção da posse da Gleba Resistência, que atualmente pertence 

ao Requerido Afonso Gonçalves de Queiroz, posse essa, reconhecida 

mediante sentença nos autos da Ação de Manutenção de Posse n Antônio 

do Leverger, visando à regularização do assentamento que se formou 

com a invasão da área por trabalhadores rurais sem terra. o Requerente 

nos documentos que instruem esta petição inicial, EM ESPECIAL OS 

DOCUMENTOS DOS ANEXOS I. II. Hl. V E vi, demonstra a existência da 

prova de convencimento da verossimilhança de seu direito, e da CERTEZA 

DE QUE O REQUERENTE É O ÚNICO E LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DA ÁREA 

QUE ORA REIVINDICA A SUA POSSE, evidenciando assim, que a decisão 

de mérito certamente lhe será favorável. RessaLte-se, que na Gleba 

Resistência vivem hoje cento e vinte (120) famílias de trabalhadores rurais 

sem terra, que retiram dali o seu sustento, tornando a área produtiva. o 

cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de 

Posse n 125/2000, acarretará a retirada das famílias que ali vivem, 

causando um novo conflito fundiário e comoção social, retirada essa, 

desnecessária, pois, a sentença a ser proferida na presente ação 

certamente será favorável ao Requerente, que será obrigado a reconduzir 

as famílias para a Gleba Resistência. Além disso, o cumprimento da 

sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse n 1 

25/2000 acarretará a destruição de todas as benfeitorias realizadas pelo 

trabalhadores rurais sem terra que ali vivem, ou seja, CAUSANDO A 

DESTRUIÇÃO DE CENTO E VINTE (120) CASAS RESIDENCIAIS, DO PRÉDIO 

DO CENTRO COMUNITÁRIO, DO POÇO ARTESIANO, DE ESTRADAS, DE 

CINCO (05) PONTES, E DA REDE ELÉTRICA EXISTENTE NA GLEBA 

RESISTÊNCIA, benfeitorias realizadas pelas famílias que ali vivem por meio 

de liberação de verbas do Governo Federal, Estadual, Municipal e pelo 

Banco Mundial, fato que DIFICULTARÁ O RETORNO DESSAS FAMÍLIAS 

PARA A GLEBA RESISTÊNCIA APÓS A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE 

MÉRITO NA PRESENTE AÇÃO, a qual certamente será favorável ao 

Requerente Estado de Mato Grosso, além de desperdício das verbas 

públicas aplicadas nas construções das benfeitorias acima discriminadas, 

evidenciando a presença do DANO IRREPARÁVEL. Assim, o Requerente 

preencheu todos os requisitos legais para a concessão de Antecipação 

de Tutela enumerados no artigo 273, do CPC. Posto isso, requer a Vossa 

Excelência a CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTLA INAUDITA 

ALTERA PARS, ora requerida, determinando a suspensão do cumprimento 

da sentença proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse n 

125/2000, que Afonso Gonçalves de Queiroz promove em face de Elísio 

Lourenço de Souza e Outros, em tramite pela Vara Cível da Comarca de 

Santo Antônio do Leverger, até que seja proferida a decisão final na 

presente Ação reivindicatória. Caso Vossa Excelência entenda 

necessário, que determine perícia de inspeção in loco, antes da 

apreciação da Antecipação de Tutela ora requerida. DO PEDIDO Posto isto, 

requer a Vossa Excelência que se digne a: a) CONCEDER ANTECIPAÇÃO 

DE TUTLA INAUDITA ALTERA PARS, ora requerida, determinando a 

suspensão do cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação de 

Manutenção de Posse n 125/2000, que Afonso Gonçalves de Queiroz 

promove em face de Elísio Lourenço de Souza e Outros, em tramite pela 

Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Leverqer, até que seja 

proferida a decisão final na presente Ação reivindicatória. Caso Vossa 

Excelência entenda necessário, que determine perícia de inspeção in loco, 

antes da apreciação da Antecipação de Tutela ora requerida. b) Julgar 

procedente os pedidos ora formulados, reconhecendo e declarando o 

Requerente como único e legítimo proprietário do imóvel objeto da presente 

Ação, DECRETANDO A NULIDADE DAS MATRÍCULAS 10.067, 3.712, 

4.428, 4.429, 1.587, 2.176, 2.920, 2.642, 3.382, 3.381, 2716, 2.734, 4.110, 

bem como o seu cancelamento no Cartório do 5o Ofício de Cuiabá, 

DETERMINANDO AO REQUERIDO QUE SE RETIRE IMEDIATAMENTE DO 

REFERIDO IMÓVEL. SOB PENA DE RETIRADA FORCADA. MEDIANTE 

REFORÇO POLICIAL; c) citar os Requeridos, para que, querendo, conteste 

a inicial, sob pena de revelia e confissão, nos termos do art. 319 do 

Códiqo de Processo Civil; d) condenar os Requeridos no paqamento das 

custas processuais, demais cominações legais e honorários advocatícios 

a base usual de 20% sobre o valor da causa. Protesta e desde já requer a 

produção de todos os meios de provas em direito admitido, bem como, a 

produção de provas testemunhais, documentais e periciais, nos termos do 

disposto no art. 332 do Código de Processo Civil. Dá-se a causa o valor de 

R$ 21 3.040,89 (duzentos e treze mil e quarenta reais e oitenta e nove 

centavos). Termos que, pede Deferimento.
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Despacho/Decisão: Vistos.1. À fl. 999, a parte autora pugnou pela citação 

editalícia dos réus não encontrados nos seus endereços, portanto, 

DEFIRO o pedido para determinar a citação por edital dos réus MARLI 

BATISTA RODRIGUES, LAURO COLETA SANTIAGO, ARENIL RODRIGUES 

POMOT, JORGE POLMONT FILHO e ANTONIA PEREIRA, nos termos do art. 

257, CPC, com prazo de 30 dias, tendo em vista que, esgotaram as 

tentativas de sua citação pessoal, inclusive, através dos endereços 

colhidos do Infoseg. 2. Ainda, nomeio o Núcleo de Práticas Jurídicas da 

Universidade Federal de Mato Grosso para defesa dativa de todos os réus 

citados por edital, devendo ser intimado pessoalmente para exercício 

desta incumbência.3. Cumpra-se, expedindo o necessário.4. Decorrido o 

prazo, intime-se a parte autora, pessoalmente e, após, colha-se 

manifestação do 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, Cristiane Dias Bonfim, 

digitei.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2018

Alexandre Venceslau Pianta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 885006 Nr: 19854-83.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIRO BATISTA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCÉLIA BASTO DE SOUSA - 

OAB:9841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10.129

 Vistos.

Às fls. 155/157, os autores manifestaram informando a insistência do réu 

em praticar ameaças, inclusive, com disparo de arma de fogo, destruição 

de benfeitorias e plantações, extração ilegal de madeira, até mesmo 

envenenamento.

 Na oportunidade foi requerido o cumprimento da liminar, a majoração da 

multa diária pelo descumprimento, reforço policial, além da juntada dos 

documentos de fls. 158/282.

Instado, o Ministério Público reiterou parecer exarado nos autos da ação 

possessória (cód. 386361), em apenso, opinando pela designação de 

inspeção judicial e audiência para tentativa de conciliação das partes.

Eis a síntese necessária, decido.

Diante dos contornos que infelizmente vem se desenhando na área, face 

as constantes ameaças sofridas pelas partes, inclusive, com risco de 

morte, este juízo acolheu o parecer ministerial e designou inspeção judicial 

na área a se realizar no dia 05/10/2017 às 08h00min e audiência para 

tentativa de conciliação das partes, a se realizar às 15h30min deste 

mesmo dia, no átrio do fórum da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

Saliento que a adoção desde medida visa pacificar as partes e tentar 

delimitar o conflito, entender suas vertentes e as peculiaridade.

INTIME-SE a parte autora desta decisão através da Defensoria Pública, a 

parte ré será intimada nos autos em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 927136 Nr: 47724-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA DE CARVALHO, VILMA BATISTA DE 

CARVALHO, JAIR PEREIRA NOGUEIRA NASCIMENTO, EDILSON BICALHO 

ARCANJO, JOÃO MALTIMIANO DE ARRUDA, JOSILAINE CRISTINA DE 

MATTOS OLIVEIRA, VIMIVALDO BATISTA DO NASCIMENTO, ROSALINO 

PEREIRA DOS SANTOS, ANA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS, MARIA 

CLAUDIA SALES DA QUADROS, ELIEL EMANUEL DOS SANTOS, LUCILEIA 

LINDINALVA DA SILVA, DARCY ELENA DO COUTO, RICARDO ANTONIO 

DE PAULOS, FELIX SIPRIANO DO NASCIMENTO, VICENTE GASPAR DA 

SILVA, AMANDIO NASCIMENTO CAMPOS, ADERSON DOS REIS DE 

MORAES, SABINA PEDROSO, ERMELINDO CORREA, AILDIL PEREIRA DA 

SILVA, MARIA ANTONIA ARRUDA LIMA, BERENICE DOS SANTOS SILVA, 

JASIEL COSTA DE OLIVEIRA, RAQUEL LOANGO COUTINHO, ODENIL 

ROSA DE LIMA, JOSÉ CARLOS MARCELINO, MARIA DA SILVA SCHMITZ, 

JOSÉ CANAAN DE JESUS, JUSTINO FERREIRA DA SILVA, ANGELO 

ISMAEL FERNANDES, RONY FERNANDES DE BARROS, BENEDITO DE 

SOUZA BRAUNA, MARIA APARECIDA MARTINS BRAUNA, CLEIDE MARIA 

DE OLIVEIRA, OLGARITA HELENA DA SILVA, FERMINO RODRIGUES DA 

SILVA, RAIMUNDO ALVES DA SILVA, MARCOS RAIMUNDO DOS 

SANTOS, ELIVANIO MIRANDA PEREIRA, MARIA AUREA DA SILVA, 

WELLINGTON CARLOS NUNES CINTRA, KEILE COREA PICOLOMINI, 

JOSEFINA DOS SANTOS COSTA, ALFRELE NAZARE DOS SANTOS, 

FLAVIA CRISTINA POSTAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO JOSÉ DA SILVA, URDERICO BELUFI, 

CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EVA GRACIELA 

FERNANDES PICINATTO, WAGNER GARCIA BELUFI, MARIA IVONETE DE 

ROSSI BELUFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514, RUY MEDEIROS - OAB:4.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018, RODRIGO ALVES 

SILVA - OAB:11.800/MT

 3. Designo audiência de instrução para o dia 19/04/2018 às 16h20min.4. 

INTIMO as partes, via DJE, para, no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC, bem como em 15 (quinze) dias, apresentar ou complementar o seu 

rol de testemunhas, com a qualificação completa destas, nos termos do 

artigo 450 do CPC, ressaltando que as testemunhas arroladas deverão ser 

intimadas pelos advogados das partes, nos termos do art. 455, do CPC.5. 

INTIMEM-SE, pessoalmente, o representante da parte autora Sr. José 

Ferreira Carvalho, o representante da empresa ré, Sr. Urderico Belufi e o 

Sr. Cláudio José da Silva comparecerem à audiência de instrução e 

julgamento, a fim de prestarem depoimento pessoal, advertindo-os que 

serão presumidos confessados os fatos alegados, caso não compareçam 

ou comparecendo, se recusem a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC.6. Certifique-se o decurso 

do prazo para a parte ré recolher as custas complementares.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1154769 Nr: 33830-89.2016.811.0041

 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: JOAQUIM SOUZA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDA SOARES DOS SANTOS, JARDES 

GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 8343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:15.046/MT

 3.Designo audiência de instrução para o dia 23/04/2018 às 

16h30min.4.INTIME-SE as partes, para no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC, INTIME-SE as partes para que, em 15 (quinze) dias, depositarem o 

seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, 

nos termos do artigo 450 do CPC. 5.Ressalto que cabe ao patrono das 

partes intimar as testemunhas para comparecer ao ato processual, nos 

termos do artigo 455 do CPC.À SECRETARIA determino:6.Decorrido o 

prazo de 05 dias, em havendo manifestação, façam-me os autos 

conclusos.7.INTIME-SE, pessoalmente a autora e réus para que 

compareçam à audiência de instrução e julgamento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos confessados 

os fatos alegados, caso não compareçam ou comparecendo, se recusem 

a depor, mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 

343 §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1157746 Nr: 34965-39.2016.811.0041

 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: OSVALDO TETSUO TAMURA, MEIRI NAKAZORA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 21 de 669



TAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIAS DE TAL, RÉUS INCERTOS, 

DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919, LUIZA BORGES SILVA THE - OAB:11.248/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA DE QUE FOI 

EXPEDIDO EDITAL E DEVE RETIRÁ-LO E PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO 

NOS TERMOS DO ART. 257, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC, APRESENTANDO 

COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO NO PRAZO DE DOIS MESES (arts. 1218 

usque 1220 CNGC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 341716 Nr: 12015-17.2008.811.0041

 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: AGROINDUSTRIAL ARICÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMIRÇO BATISTA DE SOUZA, JOALDO 

ALVES FERREIRA, JOSE JOAO SERRA, JOSE NUNES DE SIQUEIRA, 

JOSMIRO BARBOSA PEREIRA, MARCIA LEITE DA SILVA, SUZI MARIA DA 

SILVA, ELIETE INACIO SILVA, JULIA HISAKOYOSHIBA, DJALMA FLORES 

DA SILVA, LUCI CORREIA DE MELO, JOAO GOMES DOS SANTOS, LUIZ 

ALVES CORREIA, JOSE FIALHO DE ARRUDA, ANTONIO ALVES CORREIA, 

GIOVANI LIMA DE CARVALHO, JOAO RAMOS DOS SANTOS, GEDEON 

VIEIRA DA SILVA, PERCILIA NUNES SCHNEIDES, JUSTINO FERREIRA DA 

SILVA, LUIZ KOVALSKI DA CRUZ, VALDIR PEREIRA COSTA, JOSE 

CANDIDO DA SILVA, BENEDITO PEREIRA DE PAULA, JAIR BATISTA DE 

FREITAS, JOAO BATISTA DA SILVA, GRIMALDO LOPES DO 

NASCIMENTO, RAQUEL XAVIER PEREIRA, AGRIPINA OLINDA DE 

ALMEIDA, MILSON RODRIGUES FERREIRA, RODIMAR MARCOS CAMILO, 

PEDRO PEREIRA DA GUIA, LIDIA REGINA XAVIER DE LIMA, FRANCISCA 

CREUSA SILVA, AUGETON BATISTA DE FREITAS, CELSO RAMOS 

JUNIOR, FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, WILSON LAURINDO 

DA SILVA, MANOEL SANTANA DA COSTA, ROBERTO MACIEL DE 

CAMPOS, REGINA FATIMA PEREIRA DOS SANTOS, SILVONE GONZAGA 

DE SOUZA, BENEDITO SOUZA BRASIL, ALUIZIO DE SOUZA RODRIGUES, 

ELIZABETH DA SILVA MOURA OLIVEIRA, DORIVAL DANTAS, JOSE 

MARIA ESTEVES, NATANAEL COSTA SILVA, WAMBASTER MARTINS 

FREITAS, PIO JOSE DE OLIVEIRA, BEIJAMIM ALVES DA CRUZ, IVONETE 

FRANCISCO DA SILVA, EDILAINE NOVAES SILVA CORREA, Réus 

Inominados Citados por Edital, ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DO VALE DO ARICÁ NOVA JERUSALÉM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, JOÃO MARCOS 

FAIAD - OAB:8.500/MT, LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:4.961/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PATRICIA 

SALGADO - OAB:13.260/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - 

OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

1. Acolho parcialmente o parecer ministerial de fls. 191, a fim de 

determinar a regularização dos pontos a seguir delineados antes do 

saneamento do feito, a fim de evitar nulidades.

2. Intimo, portanto, Edmirço Batista de Souza, por meio de sua patrona, 

para regularize a representação processual, no prazo de 5 dias, sob pena 

de desconsideração das peças juntadas, nos termos do artigo 104, §2º do 

CPC, devendo inclusive especificar de quais réus é procuradora, com os 

respectivos instrumentos de mandato.

3. Com relação à Associação de Pequenos Produtores Rurais do Vale do 

Jerusalém, que manifestou-se nestes autos à fl. 133, verifico que não é 

parte nos autos, e a única manifestação desta seria para a revogação de 

uma procuração que não foi encartada a estes autos, portanto, neste 

aspecto, deixo de acolher o parecer ministerial quanto a necessidade de 

sua intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 749352 Nr: 1398-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO CASSIO PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEAT BIERI, ELFRID RUCKHOFER BIERI, 

MANOEL DA COSTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERENITA COSTA SOARES 

GUIMARÃES - OAB:9783, ERIKA SOARES GUIMARAES - OAB:22575, 

MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:6.078/MT, XAVIER 

LEONIDAS DALLACNOL - OAB:OAB/MT 9.786

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

FUNDIÁRIO - OAB:, VITORINO PEREIRA DA COSTA - OAB:4671/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a PARTE AUTORA para 

tomar ciência e atender o contido no Ofício de fls. 130/139. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 759088 Nr: 11366-13.2012.811.0041

 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: VALDIR JOSUÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos dos Artigos 431 

usque 436 da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) LEONARDO 

HENRIQUE DA COSTA PIMENTEL a devolver o(s) processo NO PRAZO DE 

3 (TRES) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 772248 Nr: 25352-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIBELY DO NASCIMENTO SETUBAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUXILAINE ALVES MARTINS, JANETE 

ANDRADE LEITE, UILTON LEITE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ JOSE FERREIRA - 

OAB:8212

 Vistos.

1. Havendo interesse de incapaz, conforme alvará de curatela 164, 

remeta-se os autos ao Ministério Público para ofertar o seu parecer, nos 

termos do artigo 178, II do CPC.

2. Após, do artigo 431 do CPC, intimo a parte Huxilaine Alves Martins, para 

que manifeste-se quanto à arguição de falsidade da parte autora em sede 

de impugnação de fls. 174/177.

3. Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 775149 Nr: 28391-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONYRIA NADJA MORAES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUALDO SANTOS GUIMARÃES

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GOMES DOS 
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SANTOS - OAB:10366/MT, GIDERSON GOMES DOS SANTOS - 

OAB:14.797/MT, MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - 

OAB:17461/O

 Vistos.

Ante a petição de fl. 148, onde a d. Defensora Pública que atua perante 

este juízo pleiteia pela redesignação das audiências designadas para o 

período de 07 a 18 de agosto do corrente ano, em razão de licença médica 

dela e do substituto estar em gozo de férias, REDESIGNO a presente 

audiência de instrução para o dia 23/01/2018 às 14h00.

1. Intimem-se, pessoalmente, as partes da redesignação do ato, bem como 

as testemunhas arroladas pela Defensoria Pública, nos termos do art. 385, 

§ 1º do CPC.

2. Intime-se, também, a d. Defensora Pública, mediante remessa dos autos, 

após o decurso do prazo da licença acima informada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 779309 Nr: 32753-84.2012.811.0041

 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: MARIA MADALENA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONISIA NETTO NUNES BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA 

MIGUÉIS - OAB:6974-MT, CLARIANA ZACARKIM BARÃO - 

OAB:14955/MT, FRANCISMÁRIO MOURA VASCONCELOS - OAB:10624, 

ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT, ELSO FERNANDES DOS SANTOS - OAB:3342-A/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos dos Artigos 431 

usque 436 da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) ELSO 

FERNANDES DOS SANTOS a devolver o(s) processo NO PRAZO DE 3 

(TRES) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 835754 Nr: 40831-33.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHERAZARD JULIANA SERAFINI LEMOS CARELLI, 

ESPÓLIO DE ARLINDO OSCAR CARELLI, CHERAZARD JULIANA SERAFINI 

LEMOS CARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON AZEVEDO, FRANCISCO DEMONTIÊ 

FERREIRA, ELIRIO PERONE, JEOVÁ PEREIRA DA ROCHA, ELIPIDIO 

MODESTO, OSMAR SOUZA COELHO, JOÃO SOARES OLIVEIRA, 

ANDORINA BIANCHI, ADÃO L. PERNA, EDSON PERONE, JOÃO BATISTA 

NECES ROCHA, VALDAIR PERONE, BENEDITO RODRIGUES DA CUNHA, 

ESMAEL FERREIRA GOMES, JOÃO FERREIRA GOMES, IVO WINCK, TELMO 

PEREIRA, DIRCEU P. LIMA, ALFEI I. SCHEMELLU, JOSÉ CARLOS MOREIRA, 

BERNARDINO DE DEUS GODINHO, DELVAIR FERREIRA DOS ANJOS, JOSÉ 

CARLOS DOS SANTOS, EZEQUIEL FERREIRA, ENIO GARCIA, MAURO 

ALVES DA COSTA, DANILO MARTH, DIVINO MARTH, PEDRO ALVES DA 

SILVA, CICIRO LEANDRO DA SILVA, WILSON A. CUNHA, PEDRO 

LEANDRO DA SILVA, MARIO GARCIA, JOSÉ CARDOSO FOLHO, SANDRO 

RECK, EVAL G. MIRANDA, NEOR RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSÉ 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, EDISON RODRIGUES DOS SANTOS, ILDETE 

ALVES AMORIM, NELSON DE JESUS, NILTON S. MOREIRA, JOSÉ 

BARBOSA RODRIGUES, CLAUDINEI LINO DA SILVA, ROBERLE FERREIRA, 

HUBERTO CARLOS S. NUNES, ELI GOMES DE SOUZA, DEJANIRA LIMA 

SILVA, WILSON ROSS WELL, LUIZ CARLOS DE SOUZA QUEROIS, 

ANTONIO BISPO PEREIRA, JAIR SANTOS ALVES DE JESUS, JOSÉ PIRES, 

JOSÉ CANDIDO GONÇALVES, DARCY DA SILVA REIS, WILSON 

DOURADO DA SILVA, MANOEL ESPILDORA, ELEMAR SCHULZ, RUBENS 

CARLOS FERREIRA, CÉLIA VIEIRA TORRES DE FREITAS SANTOS, 

PAULINA KRUPINSKI MONTEIRO, VICENTE CESAR ALVES MONTEIRO, 

VALTER LEANDRO GOMES, ANTENOR PEREIRA DE NOVAES, DANIEL 

LAURIANO RODRIGUES, JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, JOSE FERNANDES 

SOBRINHO, IRACI BRAGA DE OLIVEIRA, GELIO MANOEL FLAUZINO DA 

FONSECA, JUVERCINO PEREIRA, JOÃO BATISTA GONÇALVES, JOAQUIM 

QUIRINO PINTO, VALCIR LIMA DE VASCONCELOS, ESTEVALDO 

ARAGAO, JOSAFÁ LOPES BEZERRA, NATANAEL GONÇALVES, 

AVAILDO MESSIAS DE OLIVEIRA, ALERCINA GOULART DE SOUZA, 

JOÃO ESPILDORA GIRADELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GUERRERO 

GUIMARAES - OAB:18924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA 

PAGNONCELLI GOLIN - OAB:3.201, MÁRIO CESAR TORRES MENDES - 

OAB:2.305, ROBERTO CARLOS MAÍLHO - OAB:3.047/RO, SIMONI 

ROCHA - OAB:2966, VICENTE DIOCLES DE FIGUEIREDO - OAB:14229, 

VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - OAB:14229/MT, 

WATSON MÜLLER - OAB:2.835/RO

 Vistos.

1. Considerando a manifestação da parte autora informando a realização 

de acordo com parte dos réus, conforme fls. 704/740 e de parte dos réus 

de formulação de acordo com a parte autora conforme fls. 742/781, 

determino a remessa ao Ministério Público para que oferte o seu parecer.

2. Suspendo por hora a realização de perícia, ante a notícia dos acordos, 

que poderá reduzir a área a ser periciada.

3. Com a juntada do parecer ministerial, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 849252 Nr: 52488-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARROSSENSAL AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES E 

TRABALHADORAS RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE NO, JOSAFÁ 

SANTOS DA ROCHA, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LAURA PEREIRA - 

OAB:6999/MT, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5009, BRUNA ELISA 

PERON - OAB:14.604, JOÃO PAULO PEREIRA SILVA FILHO - 

OAB:12.871/MT, LUANA DE ARRUDA NASCIMENTO - OAB:14213/MT, 

MÔNICA FRAGA CASTRO LIMA FONSECA - OAB:11.819/MT, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora e a parte 

Requerida de que foram expedidas CARTAS PRECATÓRIAS para 

intimação para colheita de depoimento pessoal da parte que lhe é 

respectivamente contrária e têm o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciarem o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovarem a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 

1º e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 855304 Nr: 57770-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIGINO FERREIRA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAELSON SILVA DE MIRANDA

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

OAB:10564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA DE QUE FOI 

EXPEDIDO EDITAL E DEVE RETIRÁ-LO E PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO 

NOS TERMOS DO ART. 257, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC, APRESENTANDO 

COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO NO PRAZO DE DOIS MESES (arts. 1218 

usque 1220 CNGC).
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 991109 Nr: 19002-25.2015.811.0041

 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: ALBERTO ZUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERMO MUSSI - 

OAB:2935-A/MT, JEFFERSON LUÍS FERNANDES BEATO - OAB:3057-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:2.030/MT, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:MT/8.862

 Isto posto, não comprovado a existência do esbulho, nos do art. 561 do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração 

de posse ajuizado por ALBERTO ZUZZI contra IVONE DA SILVA sobre o 

imóvel urbano localizado na Av. São Sebastião, nº 2.232, Ed. Real Plaza, 

apartamento 202, nesta Capital/MT.Condeno o autor ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§2º do CPC.INTIMO as partes, via DJE, desta decisão.Havendo o transito 

em julgado e nada sendo perquirido, arquivem-se os autos com as baixas 

de praxe.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1012450 Nr: 28571-50.2015.811.0041

 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: WALID KASSAB, WSM CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH MILAN GIRALDI, GENEROZA CLERI 

MILAN GIRALDI, JORGE CEZAR MILAN GIRALDI, CIRCE MARA FERRAZ 

GIRALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT, JULIANA FONTANA SILVEIRA - 

OAB:15573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2.669-A/MT, 

WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669A

 2.Designo audiência de instrução para o dia 08/05/2018 às 

16h00min.3.INTIMO as partes, via DJE, para no prazo de 05 dias pedirem 

esclarecimentos ou solicitarem ajustes, conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC, bem como para em 15 (quinze) dias, arrolarem as testemunhas ou 

complementarem o rol apresentado, ressaltando-se que pela nova 

sistemática cabe aos d. patronos da parte intimar as suas testemunhas 

(art. 455 do CPC);4.Decorrido o prazo de esclarecimentos ou ajustes de 

05 dias, acima mencionado, em havendo manifestação, façam-me os 

autos conclusos. Não havendo:5.INTIMEM-SE, pessoalmente as partes 

para comparecer à audiência de instrução e julgamento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, advertindo-a que serão presumidos confessados os 

fatos alegados, caso não compareça ou comparecendo, se recuse a 

depor, mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 385, 

§ 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1048970 Nr: 45902-45.2015.811.0041

 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: OTHONIEL CAMPOS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON FERREIRA DE ASSIS, ANDRESSA 

MARTINS ARRAIS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CRISTINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.159, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462/MT, 

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:12861/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Isto posto, com base nos artigos 487, inciso I, 554 e seguintes do Código 

de Processo Civil e artigos 1.196 e seguintes do Código Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação por OTHONIEL 

CAMPOS GONÇALVES contra WELLITON FERREIRA DE ASSIS, com 

relação ao lote urbano localizado na Rua Y, quadra 59, lote 1, 1ª Etapa, 

Bairro Primeiro de Março, nesta Capital.1. Condeno o autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% 

sobre o valor dado a causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Novo Código 

de Processo Civil, a qual mantenho suspensa pelo prazo de 05 anos, 

diante da gratuidade judiciária, nos termos dos art. 98 e 99, § 3º, ambos do 

CPC.2. Transitado em julgado, arquive-se, após as baixas e providências 

necessárias.4.INTIMO o autor, via DJE, da presente decisão.5.Após, 

INTIME-SE o réu, no mesmo sentido, através da Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1078041 Nr: 225-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON ALVES SOARES, ROSANE SEGALLA 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOADIL DA SILVA COSTA, MIRLENE 

SANTANA

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

ORIONE E BORGES - OAB:4807

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 2.Designo audiência de instrução para o dia 09/05/2018 às 

17h00min.3.INTIMO a autora, via DJE, para no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC, bem como para em 15 (quinze) dias, arrolar as testemunhas ou 

complementar o rol apresentado, ressaltando-se que pela nova 

sistemática cabe ao d. patrono da parte intimar as suas testemunhas (art. 

455 do CPC);4.No mesmo sentido do item 3, INTIMEM-SE os réus, através 

da Defensoria Pública, mediante remessa dos autos.5.Decorrido o prazo 

de esclarecimentos ou ajustes de 05 dias, acima mencionado, certifique o 

necessário e em havendo manifestação, façam-me os autos conclusos. 

Não havendo:6.INTIMEM-SE, pessoalmente as partes para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, a fim de prestarem depoimento 

pessoal, advertindo-as que serão presumidos confessados os fatos 

alegados, caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a 

deporem, mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 

385, § 1º, do CPC.7.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pela Defensoria 

Pública na defesa (fl. 55), nos termos do art. 455, § 4º, III do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1078643 Nr: 625-69.2016.811.0041

 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: NILSO MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOUZART DA CONCEIÇÃO GONÇALVES, 

LAUDICEIA ALMEIDA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756/MT, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 3. Designo audiência de instrução para o dia 08/05/2018 às 14h20min.4. 

INTIMO as partes, via DJE, para, no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC, bem como em 15 (quinze) dias, apresentar ou complementar o seu 

rol de testemunhas, com a qualificação completa destas, nos termos do 

artigo 455 do CPC. 5. À SECRETARIA determino que, decorrido o prazo de 

05 dias, em havendo manifestação, façam-me os autos conclusos.6. Em 

não havendo, expeça-se carta precatória para a oitiva das testemunhas 

residentes em outra comarca.7. INTIMEM-SE, pessoalmente, as partes 

para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de 

prestarem depoimento pessoal, advertindo-as que serão presumidos 

confessados os fatos alegados, caso não compareçam ou 

comparecendo, se recusem a depor, mediante a aplicação da pena de 
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confissão, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC.8. Retifique-se a autuação 

a fim de incluir o Sr. MOUZARTT DA CONCEIÇÃO GONÇALVES no polo 

passivo da ação.8. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1132570 Nr: 24106-61.2016.811.0041

 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: GRUPO VOLUNTÁRIOS VIVER FELIZ, JOVENILTON 

DIONISIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO DA SILVA CAMPOS, LORRAINE 

CASTRO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12066, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14.490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA C. MARQUES - 

OAB:9995/MT, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - 

OAB:9995/MT, TALITA OLIVEIRA DE SANT' ANA - OAB:17719

 3. Designo audiência de instrução para o dia 09/05/2018 às 14h20min.4. 

INTIMO as partes, via DJE, para, no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC, bem como em 15 (quinze) dias, apresentar ou complementar o seu 

rol de testemunhas, com a qualificação completa destas, nos termos do 

artigo 455 do CPC. 5. À SECRETARIA determino que, decorrido o prazo de 

05 dias, em havendo manifestação, façam-me os autos conclusos.6. Em 

não havendo, expeça-se carta precatória para a oitiva das testemunhas 

residentes em outra comarca.7. INTIMEM-SE, pessoalmente, as partes 

para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de 

prestarem depoimento pessoal, a parte autora devera ser intimada na 

pessoa de sua representante, advertindo-as que serão presumidos 

confessados os fatos alegados, caso não compareçam ou 

comparecendo, se recusem a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC.8. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1246555 Nr: 20116-28.2017.811.0041

 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: ADRIANO DAS NEVES SOBRINHO, ALDA MUCHON DE 

OLIVEIRA, ANTONIO ZEFERINO NETO, CESAR AUGUSTO PEREIRA DOS 

SANTOS, IRACY ALBUQUERQUE DINIZ, CIDNEI CAMERA, DIEGO DA 

SILVA FRAZÃO, EDENILSON DA SILVA, EDINEI SILVA AMORIM, ESTENIO 

REZENDE DE CARVALHO, HERMES APARECIDO DA ROCHA, JACQUELINE 

DOS SANTOS, OZIAS DA CRUZ BOTELHO, JOSÉ DA SILVA SÁ, 

LINDOMAR DE FREITAS SANTOS, MARCELA BARBOSA DENIZ, MARCIELI 

BARBOSA DENIZ, PEDRO SOUZA DE LIMA, QUELITOM JACSON OLIVEIRA 

MIRANDA, VANDERLEI RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ALGODÃO 

- IMAMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS - OAB:MT 22797/O, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:MT 

17.538-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que, apesar de serem 20 embargantes, às fls. 205/214, juntaram 

diversas imagens, de vários ângulos diferentes de apenas duas 

residências. Todos os vinte embargantes residem apenas nesses dois 

imóveis?E mais, não há qualquer comprovação de que essas imagens são 

de imóveis localizados na área do litígio.Ao invés de atentarem-se à 

determinação de emenda de fl. 199, fazendo prova sumária da posse, 

como determina o artigo 677 do CPC, limitaram-se à juntada das referidas 

imagens.Desta forma, determino:1.Intimo, portanto, os embargantes, para 

que no prazo improrrogável de 5 dias, e sob pena de indeferimento da 

inicial, indiquem como exercem a posse sobre a área que defendem, quais 

as benfeitorias existentes, tipo de exploração, juntando fotos e 

documentos.2.Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para verificar 

se é o caso de designar audiência ou de extinção do feito3.Após, 

retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 17255 Nr: 1503-10.1987.811.0041

 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: ALCIDES TOZZO, ZELY LUCIA TOZZO, INÁCIO 

SANTANA DA SILVA, DARCINA MARIA BASTOS DA SILVA, LUIZ DE 

BARROS GOMES, EDUARDINA PEREIRA DE BARROS, BENEDITO DE 

OLIVEIRA BASTO, QUELEMÊNCIA DA SILVA BASTOS, POLICÁRPIO 

PEREIRA NUNES, VALENTINA VIEIRA NUNES, MÔNICO PEREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDÉRCIO RODRIGUES MACHADO, MOTIS 

MACHADO, ORLANDO ALVES AMERICANO, ABENELTO LUIZ DA ROCHA

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

FUNDIÁRIO - OAB:, EVANDRO CORRAL MORALES - OAB:7641-B/MT, 

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO - OAB:1.507-E, ISANDIR 

OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:3653/MT, ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE 

- OAB:MT/ 3.653, PEDRO NUNES ROCHA FILHO - OAB:4228/MT, 

RICARDO BASSO - OAB:12739, SEBASTIAO RIBEIRO LEITE - 

OAB:2583/MT, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCÍDIA JULIANA RAMOS 

DE LIMA - OAB:3648/MT, VALDEVINO FERREIRA DE AMORIM - 

OAB:640/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

6.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido Mandado de Constatação e 

a Parte Autora tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência do 

Oficial de Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou 

providenciar os meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) 

intimação(ões). Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 190076 Nr: 1966-19.2005.811.0041

 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: JOSEPH JAOUDATH HARAOUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPEDITO ALBUQUERQUE, JAIR DOS 

SANTOS, MOISES ALVES DA SILVA, ANTONIO DE TAL, JOSÉ DE TAL, 

ANTONIA DE TAL, FRANCISCA DE TAL E OUTROS, JOSE RENATO DE 

SOUZA OLIVERA, RENATO ROCHA GALIÃO, EXPEDITO ARTHUR 

FORÊNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7.359/MT, JULIANA BARBOSA FERREIRA - OAB:228100 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que é TEMPESTIVO o Recurso de Embargos de 

Declaração de fls. 451/455, uma vez que a parte foi intimada da decisão 

no dia 20.07.2017, por meio do D.JE. Nº 10063.

 Certifico, ainda, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO A 

PARTE REQUERENTE PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Emargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) dias.

 Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 382422 Nr: 18978-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA, MARIA LUCIA 

CARVALHO DE ALMEIDA, ADALBERTO LEBRINHA CARVALHO DE 

ALMEIDA, REGINA ESTELA RONDON DE ALMEIDA, RICARDO ALVES DE 

ALMEIDA, ROSÂNGELA CAVALCANTE SILVA DE ALMEIDA, STELLA 

RONDON DE ALMEIDA MUNIZ, ROSSANO SILVA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ROBERTO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALIANA CAMPOS CASTRO - 

OAB:8.858/MT, GALIANA CAMPOS CASTRO - OAB:8858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CERRI BUDOIA - 

OAB:19.960-B/MT, CAREN NEVES DA SILVA - OAB:11909/MT, CARLOS 
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RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - OAB:10891, PAULO 

HUMBERTO BUDOIA - OAB:3.339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA 

FILHO - OAB:9906/MT

 Vistos.

1. Inicialmente cabe à parte, por meio de seu advogado manifestar-se nos 

autos mediante petição, e não por certidão tal como consta à fl. 471, pelo 

que torno sem efeito o seu conteúdo.

2. Atente-se a secretaria para que não mais proceda desta maneira, a fim 

de evitar nulidades.

3. Para que seja analisado o pedido de penhora, deverá a parte 

apresentar novos cálculos, visto que o valor de fls. 464 está 

desatualizado há mais de 6 meses, pelo que intimo a parte exequente para 

que apresente nova memória de cálculo no prazo de 5 dias sob pena de 

arquivamento da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 769339 Nr: 22302-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDRIZZE PARTICIPAÇÕES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN NERI JUNIOR, ALEXANDRO NERI, JAZOM 

NERES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658/MT, WILSON SAENS SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a PARTE AUTORA para 

tomar ciência e manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

certidão de fls. 149, adiante transcrita: "CERTIFICO E DOU FÉ de que o 

Requerido Jazom Neres de Souza, atualmente preso, apesar de CITADO 

por mandado no dia 16.08.2017, conforme fls. 148, deixou transcorrer in 

albis o prazo para apresentar CONTESTAÇÃO no dia 14.09.2017, uma vez 

que o Mandado foi juntado em 21.08.2017 (fls. 01-B). Nada mais."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 769806 Nr: 22794-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON FERREIRA DA SILVA, ANDREIA DE 

ARRUDA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO 

CENTRO AMÉRICA, PAULO ROBERTO BORGES DA SILVA, ARIOVALDO 

MUNDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte AUTORA para tomar 

ciência do despacho/decisão abaixo transcrito:

"(...) INTIMEM-SE os autores nos termos do art. 357, § 1º, para solicitarem 

ajustes ou pedirem esclarecimentos, no prazo de 05 dias, bem como para 

arrolarem testemunhas, no prazo de 15 dias, ressaltando que as 

testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação (art. 

455)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 779316 Nr: 32760-76.2012.811.0041

 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: PAULO CEZAR LEMES, JOELDES LAZZARI LEMES, 

MARILENA APARECIDA RIBEIRO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASER LOUSADA DA CRUZ, IGREJA BATISTA 

NACIONAL DA CIDADE ALTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SOUZA PONDE - OAB:9202 

- MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235, SEBASTIÃO LUCIO DE ARRUDA - OAB:4521/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte AUTORA para, no 

prazo legal, nos termos do art. 95 do CPC, manifestar-se sobre os 

honorários periciais propostos em R$ 43.810,00 (quarenta e três mil, 

oitocentos e dez reais) e, se de acordo, depositá-los em Juízo, nos termos 

da normatização vigente e do item 3 da decisão de fls. 372/374. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 783308 Nr: 37003-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. 

A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSLUB LTDA EPP, VALMIR NERI, NAIR 

SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT, LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:DF/35.306, MARCELA DE LIMA DA COSTA - OAB:25812/DF, 

RENATA BALDUINO DE OLIVEIRA - OAB:28.718/DF, RODRIGO LUIS 

FERREIRA - OAB:20452/O, THÁSSIA ROCHA S. B. TOLENTINO - 

OAB:31.539/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a PARTE AUTORA para 

indicar o atual endereço dos requeridos, no prazo de cinco dias, para que 

sejam citados, tendo em vista o inteiro teor da certidão do Oficial de 

Justiça (fls. 158, adiante transcrita: Certifico eu, oficial de justiça abaixo 

assinado que em cumprimento ao respeitável mandado acima descrito, 

dirigi-me na data do dia 24/08/2017 às 10:30 h, até a rua Noel Rosa, bairro 

jardim costa verde Vg,onde percorri toda sua extensão e localizei um 

imóvel com a número 16 e 17, onde funciona a empresa DAT sistema web, 

de monitoramento e a empresa Distribuidora de Som Universo, sendo os 

requeridos pessoas desconhecidas. O endereço no mandado encontra-se 

incompleto, faltando a quadra. Na mencionada rua existe mais de vinte 

quadras, ainda procurei informação ao carteiro que faz as entregas das 

cartas na mencionada rua a dois anos informou que os requeridos são 

pessoas desconhecidas, razão pelo exposto NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER AS CITAÇÕES DA EMPRESA TRANSLUBE LTDA EPP, E DE 

VALNIR NERE, e bem como de NAIR SPERANDIO. Desde já faço a 

devolução do mandado para devidos fins. FÁTIMO NUNES DE SIQUEIRA 

-Oficial de justiça." Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 847079 Nr: 50628-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAILZA PEREIRA DE ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA APARECIDA AGDA DE CAMPOS, 

MARIA AGDA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que é TEMPESTIVO o Recurso de Apelação de 

fls. 248/255, uma vez que a Defensoria Pública foi intimada da sentença 

mediante carga no dia 21.07.2017, conforme consta do Sistema Apolo.

 Certifico, ainda, por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana 

Sant' Anna Coningham,, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO 

A PARTE AUTORA PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação no prazo de 15 dias.

 Nada mais.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 849824 Nr: 52962-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLENILZA AQUINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAZIA ALVES ALENCAR, ESPOLIO 

JOSÉ TADEU REYES, RENATO MOURA DE ARAUJO REYES, NATANAZIA 

ALVES ALENCAR, LARISSA MELHORANÇA REYES, F.A.A.R.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO BARRETO 

TAVARES - OAB:15363 MT

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:1895/MT, 

HONORIO GONÇALVES DOS ANJOS NETO - OAB:18.310 OAB/MT

 3. Designo audiência de instrução para o dia 03/05/2018 às 14h20min.4. 

INTIMO as partes, via DJE, para, no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC, bem como em 15 (quinze) dias, apresentar ou complementar o seu 

rol de testemunhas, com a qualificação completa destas, nos termos do 

artigo 455 do CPC. 5. À SECRETARIA determino que, decorrido o prazo de 

05 dias, em havendo manifestação, façam-me os autos conclusos.6. Em 

não havendo, expeça-se carta precatória para a oitiva das testemunhas 

residentes em outra comarca.7. INTIMEM-SE, pessoalmente, as partes 

para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de 

prestarem depoimento pessoal, advertindo-as que serão presumidos 

confessados os fatos alegados, caso não compareçam ou 

comparecendo, se recusem a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC.8. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856754 Nr: 59012-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON SESSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DE TAL, APARECIDA DE TAL, 

ANTONIO FONSECA, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURANDIR LUIZ BELLANI - 

OAB:63.195 SP

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

FUNDIÁRIO - OAB:, JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA - OAB:5053-B/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: MASSA FALIDA DE FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO 

S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.490.462/0001-60, por seu síndico 

dativo e advogado, infra-assinado, GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE 

ARRUDA PINTO, estabelecido na Praça da Liberdade, 130, 8o andar, cjs. 

84/86, Liberdade, São Paulo - Capital - CEP 01503-010, onde recebe 

intimações (does. 01/02), vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., 

com fundamento no art. 926 e seguintes do Código de Processo Civil, 

propor a presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO 

LIMINAR contra AMARILDO DE TAL, FONSECA DE TAL, APARECIDA DE 

TAL e OUTROS, de qualificação ignorada, instalados na casa sede e em 

acampamento localizado dentro dos limites da FAZENDA SANTA CRUZ, - 

SALTO DO CÉU - MT, com 1.936 hectares, propriedade inscrita no INCRA 

sob o n° 903.035.033.804-8 e localizada em Barra do Bugres - MT, objeto 

da matrícula de n° 4.356 do Cartório de Registro de Barra do Bugres - MT, 

limitada ao pela Estrada Municipal, ao sul pelo Rio Vermelho, a leste pelas 

Terras da FAZENDA VALE DO SOL I e pelo Córrego Caramujo e a oeste 

pelas Terras da FAZENDA CARUAN I, com roteiro de acesso, partindo da 

cidade de Salto do Céu - MT, seguindo pela Estrada Vila Progresso por 

uma distância de 14km, até o encontro das Estradas Vila Progresso e do 

Rio Vermelho, defletindo à direita na Estrada do Rio Vermelho por uma 

distância de 1,8km até o Rio Branco, divisa natural entre os Municípios de 

Salto do Céu - MT e Barra do Bugres - MT, seguindo em frente por mais 

15,7km até a entrada da FAZENDA SANTA CRUZ, não existindo placas 

indicativas na entrada da FAZENDA, pelas razões de fato e de direito a 

seguir expostas: I - DOS FATOS 1) A autora teve a sua falência decretada 

em 02.04.2004, por r. sentença proferida pelo MM Juízo da 1a Vara Cível 

do Foro Central da Capital do Estado de São Paulo - Proc. n° 

583.00.2002.171131-3, n° atual 0171131-69.2002.8.26.0100, tendo sido 

nomeado síndico dativo o infra-assinado (doe. 01). 2) No curso da falência 

foram arrecadados os bens móveis e imóveis de sua propriedade, dentre 

os quais a FAZENDA SANTA CRUZ, com 1.936 hectares, propriedade 

inscrita no INCRA sob o n° 903.035.033.804-8 e localizada em Barra do 

Bugres - MT, objeto da matrícula de n° 4.356 do Cartório de Registro de 

Barra do Bugres - MT (doe. 03). 3) A propriedade foi arrendada para 

ANTÔNIO FERREIRA, que a subarrendou para SIDNEY GASQUES 

BORDONE mediante contrato de arrendamento e respectivo aditamento 

firmados em 20.12.2002 e 30.03.2003, com início em 30.03.2003 e termo 

final em 30.03.2013, com a opção de renovação, por parte do 

arrendatário, por mais 05 (cinco) anos, tendo o infra-assinado 

questionado a alteração no prazo final do arrendamento levada a efeito no 

aditamento e apresentado proposta para a sua redução amigável sob 

pena da rescisão do contrato e da retomada da propriedade pela massa 

falida, tendo o arrendatário e subarrendatário silenciado (does. 04/07). Por 

r. despacho de fls. 23.855/23.856 dos autos da falência, disponibilizado no 

DJE em 30.04.2009, acatou aquele D. Juízo a denúncia do contrato de 

arrendamento por este síndico, com fundamento no art. 43 do Decreto-lei 

n° 7.661/45, por entender não ser conveniente para a massa a sua 

manutenção (doe. 08). Contra a r. decisão que acolheu a denúncia do 

contrato não foi apresentado recurso. Ademais, arrendatário e 

subarrendatário procuraram o infra-assinado com ânimo de compor, tendo 

eles chegado a acordo que atendeu aos interesses da massa, com as 

avenças, dentre outras, de reconhecimento pela ARRENDADORA, como 

arrendatário, de SIDNEY GASQUES BORDONE que, de fato, assumiu a 

administração da propriedade, nela tendo introduzido benfeitorias úteis e 

necessárias e desde 26.12.2006 vem efetuando, em nome próprio, o 

pagamento do arrendamento, tendo, portanto, assumido todos os direitos e 

obrigações derivados do arrendamento celebrado, originalmente, com 

ANTÔNIO FERREIRA, e a redução consensual do prazo do arrendamento 

da propriedade para o dia 30.03.2013 ficando, consequentemente, sem 

efeito o direito à renovação automática do contrato por ato unilateral do 

arrendatário ao fim do termo final previsto no contrato e em seu respectivo 

aditamento, comprometendo-se o arrendatário a desocupar a propriedade 

ao término do prazo do contrato (30.03.2013) (doe. 09) Embora, por 

circunstâncias burocráticas do D. Juízo da falência, o acordo, que teve 

parecer favorável do DD. Representante do Ministério Público que atua no 

processo (doe. 10), ainda não haja sido homologado, o arrendamento, uma 

vez que o leilão da propriedade na falência também ainda não foi 

realizado, também por circunstâncias burocráticas, o contrato de 

arrendamento continua em pleno vigor, seja porque o ARRENDATÁRIO 

continua exercendo sua atividade econômica na propriedade, seja porque 

ele, nos termos do acordo, tem participação sobre a verba apurada com a 

venda por leilão da propriedade já que nela realizou benfeitorias (doe. 09). 

4) A propriedade foi devidamente avaliada na falência e o seu 

georreferenciamento realizado e homologado pelo D. Juízo da falência 

(does. 11/12) e será levada a leilão no início do próximo ano de 2014. 5) 

Desde o início do arrendamento, o ARRENDATÁRIO nunca teve qualquer 

dissabor no que tange ao exercício possessório. Efetivamente exercendo 

a posse mansa e pacífica da propriedade, vem normalmente lá realizando 

sua atividade econômica, comprando insumos e vendendo gado, 

mantendo 1.525 (um mil quinhentos e vinte e cinco) animais, inclusive 

comunicando ao Indea a realização da vacina contra a febre aftosa 

ocorrida no mês de novembro de 2013. Ademais, para o desenvolvimento 

da atividade o ARRENDATÁRIO mantém no imóvel um grande número de 

funcionários devidamente registrados. 6) Acontece que, no início deste 

mês de dezembro, contatado pelo advogado do ARRENDATÁRIO, o infra- 

assinado tomou conhecimento de ameaças de invasão à propriedade. 
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Segundo o causídico, além da FAZENDA VALE DO SOL I, vizinha à 

FAZENDA SANTA CRUZ, desocupada pelo então arrendatário, RENE 

BORBOU, e invadida pelos integrantes do MST, liderados pelo Sr. 

FONSECA DE TAL, pretendiam essas pessoas também atingir a FAZENDA 

SANTA CRUZ. O que se aduzia era ratificado pelo Boletim de Ocorrência 

confeccionado a pedido do Sr. IVAN PEREIRA DE SOUZA, gerente da 

FAZENDA SANTA CRUZ e funcionário do ARRENDATÁRIO. Na narrativa, 

restou consignado que o Sr. FONSECA teria comparecido, como de fato 

compareceu, na sede da FAZENDA SANTA CRUZ, tendo então anunciado 

que a invasão iria se perpetrar em breve, já que forças para tal estavam 

sendo reunidas. Ainda segundo o causídico, merecia registro que o 

movimento é extremamente organizado, desprovido de propósito social, 

com interesse meramente econômico (doe. 13). 7) Desta feita, como, por 

ser ARRENDATÁRIO da FAZENDA SANTA CRUZ, SIDNEY GASQUES 

BORDONE é também o guardião do imóvel, inclusive para ajudar a garantir 

o ressarcimento das milhares de pessoas que foram ludibriadas pela 

operação da BOI GORDO, seu advogado e o infra- assinado acertaram 

que ele, SIDNEY GASQUES BORDONE, iria ajuizar a competente ação de 

interdito proibitório, inclusive havendo o infra-assinado recebido de seu 

colega a minuta da referida ação (doe. 14). Entretanto, como o colega 

relatou-lhe alguns dias depois, a FAZENDA SANTA CRUZ foi invadida, e o 

arrendatário ficou com receio de tomar as medidas possessórias, 

inclusive de elaborar Boletim de Ocorrência, não obstante tenha o 

infra-assinado escrito ao colega que entende, data venia, que sem 

prejuízo do ajuizamento pela massa falida, proprietária da área, da medida 

possessória cabível, o mesmo deveria fazer o ARRENDATÁRIO, pois é 

seu dever zelar pela propriedade ora invadida e, ao se omitir, sujeitar-se-á 

ao pagamento à massa de indenização equivalente aos danos por ela 

sofridos (doe. 13). 8) Assim, este síndico retirou de Cartório os autos do 

incidente da falência das FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO que tratam 

do arrendamento e da avaliação da FAZENDA SANTA CRUZ para obter 

mais cópias necessárias para a instrução da competente ação 

possessória, solução outra que não resta à autora senão para proteger 

seu direito de propriedade cuja garantia decorre do Texto Constitucional 

(art. 5o, XXIV). II - DO DIREITO 9) Importante destacar regular encontrar-se 

a petição inicial, a despeito da ausência de plena determinação do polo 

passivo no que se refere à qualificação das pessoas que invadiram a 

propriedade, uma vez que o objetivo essencial do ordenamento jurídico se 

revela, sobremaneira, à proteção do bem tutelado, que está sendo 

molestado, dificuldade natural existindo na identificação dos réus em 

ações possessórias como a presente em que dezenas são as pessoas 

responsáveis pelos atos atentatórios ao direito de posse, conforme 

entendeu a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região no V. 

Acórdão cuja ementa é abaixo reproduzida: "PROCESSO CIVIL LIMINAR. 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO DOS "SEM TERRA". QUESTÕES 

PROCESSUAIS. A indeterminação dos invasores não impede a providência 

possessória, quando faticamente se identifica INVASÃO de ÁREA 

PÚBLICA. Área desapropriada para implantação do projeto de irrigação, 

cultivo e assentamento já implantado na área. Recurso improvido" (AG 

1997.01.00.013037-7/PI, Rei. Juíza ELIANA CALMON, 4 Turma, j. 19/08/97, 

votação unânime, DJU 16/10/1997, pág. 85882). 10) Deste não diverge o 

entendimento esposado nos seguintes arestos: "A/ão constitui óbice ao 

prosseguimento do feito o fato de, em Ação Possessória, o autor não 

indicar, desde logo, na inicial, todas as pessoas que acusa de esbulho." 

(RT 704/123) "Em caso de ocupação de terras por milhares de pessoas é 

inviável a citação de todos para compor a Ação de Reintegração de 

Posse, eis que essa exigência tornaria impossível qualquer medida 

judicial." (STJ - RT 744/172) 11) Reconhecido e tutelado por lei, outrossim, 

o direito da autora, massa falida que conta com mais de 30 mil credores, 

na reintegração na posse da FAZENDA SANTA CRUZ, de sua 

propriedade, devidamente arrecadada e avaliada no processo de falência, 

recentemente invadida por famílias lideradas pela pessoa de prenome 

ANDERSON e sobrenome FONSECA, que nela estão acampadas, roçando 

as pastagens e já oferecendo lotes para aluguel a terceiros. 12) 

Consoante estabelece o art. 1.210 do Código Civil: "O possuidor tem direito 

a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e 

segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado." 13) 

A ação própria para a tutela desse direito, no caso de moléstia à posse 

encontra-se prevista no art. 926 do Código de Processo Civil, verbis: t "O 

possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e 

reintegrado no de esbulho" 14) No caso vertente, caracterizada está a 

perda da posse da autora a justificar o seu pedido de reintegração, uma 

vez que a FAZENDA SANTA CRUZ foi totalmente ocupada pelos réus 

invasores que, além de ocuparem a sua sede, montaram acampamento na 

fazenda, estando roçando as suas pastagens e a dividindo em lotes que 

já estão sendo oferecido a terceiros em regime de aluguel, violando o 

direito de propriedade da massa falida autora e prejudicando os interesses 

dos mais de 30.000 (trinta mil) credores lesados pelas empresas do 

GRUPO BOI GORDO que nela investiram as suas economias, que contam 

com a venda das suas propriedades no processo de falência para o 

ressarcimento de, ao menos, parte do que perderam, e que ora veem os 

seus direitos ameaçados pela conduta ilegal dos réus. 15) Aplica-se, 

como vimos, à espécie, o indigitado art. 1.210 do Código Civil Brasileiro, 

que assegura ao possuidor o direito de ser reintegrado na posse de 

imóvel em caso de esbulho ou turbação, norma essa também disposta no 

art. 926 do Código de Processo Civil. 16) Justificada, portanto, a presente 

ação possessória, cujo pedido liminar haverá de ser por V. Exa. 

prudentemente concedido, para determinar a imediata desocupação da 

propriedade pelos réus e a reintegração na sua posse de sua legítima 

proprietária, a MASSA FALIDA DE FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO 

S.A., de forma a minimizar os prejuízos por ela sofridos por conta do 

esbulho da FAZENDA SANTA CRUZ. Ill - DO PEDIDO 17) Isto posto, requer 

se digne V. Exa.: a) por se tratar a autora de massa falida, cujo ativo será 

insuficiente para fazer frente ao monstruoso passivo atualizado de cerca 

de R$ 3,5 bilhões correspondente à sua dívida com mais de 30 mil 

credores, requer se digne V. Exa. conceder-lhe os benefícios da Justiça 

Gratuita e receber a presente ação independentemente de preparo na 

forma do art. 208, do Decreto-lei n° 7.661/45 - Lei de do indigitado imóvel, 

condenando-se os réus no ônus da sucumbência, por ser de Direito e de 

JUSTIÇA! Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, sem 

exceção. Dá-se à presente o valor de R$ 6.425.000,00 (seis milhões 

quatrocentos e vinte e cinco mil reais), já que, conforme consta da cópia 

do laudo de avaliação que instrui a inicial a FAZENDA SANTA CRUZ foi 

avaliada na falência por esse valor, com homologação do D. Juízo, e será 

levada a leilão, para o pagamento dos mais de 30 mil credores da massa 

falida, no início do próximo ano de 2014. Termos em que, P. Deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos.Chamo o feito à ordem a fim de retificar a 

decisão de fls. 407/408-v especificamente com relação a substituição 

processual da parte autora, uma vez que, havendo a sucessão das 

partes não há necessidade da parte alienante/sucedida permanecer no 

polo da ação, portanto, determino a exclusão da Massa Falida das 

Fazendas Reunidas Boi Gordo S/A da lide.Retifique-se a capa dos autos, 

a fim de proceder sua atualização, assim como, no sistema 

apollo.Cumpra-se as demais determinações daquela decisão.Cumpra-se.

Observações: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, 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, Cristiane Dias Bonfim, 

digitei.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2018

Alexandre Venceslau Pianta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 915314 Nr: 40416-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÃO JULIO AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM 

TERRA, DIRCEU MORAES, GASPAR ZEFERINO RODRIGUES COSTA, 

ANTONIO MARCOS NASCIMENTO LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN FRANCO SCORPIONI - 

OAB:12935/MT, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - OAB:230.940/SP, 

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, 

ENIO JOSE COUTINHO MEDEIROS - OAB:7921/MT, FÁBIO LUIS DE 

MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, ISABELLY FORTUNATO - 

OAB:58816, JOAO MANOEL PASQUAL FERRARI - OAB:14038/O, 

PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN - OAB:7.573 OAB/MT, PRISCILA 

DAUDT RIBEIRO - OAB:14.667/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:57596 e 12.233, RAFAEL COSTA BERNARDELI - 

OAB:13.411-A/MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13.096-B/MT, 
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WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEL'ISOLA 

RAMOS FRANTZ - OAB:10625, GERCELENE FERNANDES PINTO - 

OAB:17034/0

 Certifico que o despacho de fls. 403, datado de 20.06.2016, não fora 

publicado no DJE à época em que foi exarado, razão pela qual 

IMPULSIONO o feito, e INTIMO a PARTE AUTORA para que cumpra o item 4 

de fls. 403, mais precisamente para que " tome providências para dar 

ampla publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para 

tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e 

outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 

554, §3°, do NCPC;".

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 951750 Nr: 788-83.2015.811.0041

 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: CRISTIANE CALAZANS DE CARVALHO MILHANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA GONÇALES RODRIGUES 

LTDA

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

OAB:11968/MT, THAIS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - OAB:OAB/MT 

20584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, 

querendo, SE MANIFESTAR NA FASE DO ART. 351 CPC. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 955354 Nr: 2760-88.2015.811.0041

 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: JUM BELEZA E ESTÉTICA LTDA - ME, JESUS ONOFRE 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÍNIO PERIOLO PADILHA JÚNIOR, JOCELI 

GRACIELE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, tendo em vista as diligências negativas, 

conforme A.R's. de fls. 126, cujo ato inexitoso foi a CITAÇÃO dos 

requeridos, INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR NO PRAZO 

DE CINCO DIAS, de maneira que, solucionada a pendencia, novas 

diligencias poderão ser promovidas diretamente pelo Gestor Judiciário 

independentemente de novo impulso Judicial, desde que não demande 

alteração de pauta de audiencia (Arts. 1.035, 1214, 1217 e 1232, CNGC). 

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 991455 Nr: 19202-32.2015.811.0041

 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: TEREZA VIEIRA DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO NERES DA SILVA

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:7.304-A/MT, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249 MT

 Vistos.

1- Redesigno a presente audiência para o dia 22/02/2018 às 16h30min.

2- Os presentes saem intimados.

3- INTIMO a parte ré, via DJE, para que apresente o endereço atualizado 

do réu em cinco dias, sob pena de ser considerado intimado para o ato, 

haja vista que é sua obrigação manter o endereço correto.

4- As testemunhas presentes saem intimadas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1074572 Nr: 57367-51.2015.811.0041

 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: GENECI MENDES DE CARVALHO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEBISON BERTULIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENOQUE SILVA SAMPAIO - 

OAB:19120-O, Marcelo Claudionei de França - OAB:22664_MT, 

MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - OAB:OAB/MT 18.898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DAMIAO DA SILVA 

CRUZ - OAB:19.681/0

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos dos Artigos 431 

usque 436 da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) ADILSON 

DAMIÃO DA SILVA CRUZ a devolver o(s) processo NO PRAZO DE 3 

(TRES) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1093774 Nr: 7862-57.2016.811.0041

 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: ARMANDO CAPRIOGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FETAGRI FEDERAÇÃO DOS 

TRABALHADORES DA AGRICULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

OUTROS OCUPANTES DO IMÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839/MS, ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B, FERNANDA TAVARES 

CALAZANS - OAB:11802

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

FUNDIÁRIO - OAB:, JOSE ROBLES VARGAS O. RODRIGUES - 

OAB:5.605/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1130246 Nr: 23092-42.2016.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS, DIRCEU FIUZZA, ANA 

PAULA PACHECO, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 

ARAÚJO - OAB:12247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - 

OAB:, ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - OAB:13695/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA DE QUE FOI 

EXPEDIDO EDITAL E DEVEM RETIRÁ-LO E PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO 

NOS TERMOS DO ART. 257, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC, APRESENTANDO 

COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO NO PRAZO DE DOIS MESES (arts. 1218 
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usque 1220 CNGC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1143239 Nr: 28774-75.2016.811.0041

 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: DAVI ERANILDO DA SILVA, ECLAUDEMIR BRUGONOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO JESUS FERRAZ, ANDREA 

CONSTANTINO ZUGAIR MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:13594, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - 

OAB:13.595/MT, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aleandra Francisca de 

Sousa - OAB:6.249, Aleandra Francisca de Souza - OAB:6249, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES DE FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, MARIA RITA 

SOARES CARVALHO - OAB:12.985/MT, MARIA RITA SOARES 

CARVALHO - OAB:12895

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO as PARTES para tomarem 

ciência e se manifestarem no prazo de cinco dias, acerca do auto de 

constatação de fls. 425/426 e seus anexos ." Nada mais.

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022561-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARILDA SCARDINI COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10456120 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004712-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADVANCE CONSTRUCOES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORBEX BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA MARIA LEO SILVA OAB - SP120104 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024380-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022786-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLAN SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10446664 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017111-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CAETANA DE OLIVEIRA (AUTOR)

VINICIUS DE OLIVEIRA PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015467-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (ADVOGADO)

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MAGGICO MELLACE OAB - SP288496 (ADVOGADO)

LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO OAB - SP0215351A 
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(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024931-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA AUXILIADORA CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10518246 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027877-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão indicar as provas que pretendam produzir, justificando-as, sob 

pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022281-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANO DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) das PARTES para, 

no prazo de 10 (dez) dias, querendo, informarem acerca da possibilidade 

de composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual 

proposta de acordo por escrito. Caso contrário, NO MESMO PRAZO, 

deverão, querendo, manifestarem acerca da Pericia juntada aos autos – 

Id. 10441048 –, bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032076-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RIBEIRO CAMPOS DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016843-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011813-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AXEL BRENO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028003-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA DA SILVA CASTALDELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030753-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. A. (AUTOR)

JACI JUSTINA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030534-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA MARIA DA SILVA COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028189-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030997-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DAVINA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELVIN AGUIAR DE AMORIM RONDON OAB - MT23841/O (ADVOGADO)

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)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037057-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCIS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027979-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLAYNE CRISTINA SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030783-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIEL PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029125-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA OAB - MT0011758A 

(ADVOGADO)

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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030735-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030964-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BERTIM DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030742-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON DOS SANTOS PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032882-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR VITORIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030832-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DOS SANTOS BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031228-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029438-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS SOARES DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT0010765A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 431853 Nr: 11958-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. DE F. VITORIA CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTÓRIA REMOLDAGEM IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÈRGIO HARRY MAGALHÃES - 

OAB:4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GIOVANINI 

MARINHO ALMEIDA - OAB:42.894

 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): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 807787 Nr: 14241-19.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TAVARES DE MELLO FILHO, HENI ALMEIDA 

PRADO TAVARES DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENJI EGUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE REGINA MARTINS - 

OAB:10.003-B, MARIANA DA CUNHA PEREIRA - OAB:OAB/MT 16.214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA 

- OAB:16214

 Código 807787

Vistos

 Indefiro o pedido de fl. 210/211.

A decisão homologatória não foi objeto de recurso pela parte, assim como 

o indeferimento da gratuidade, não existindo elementos factíveis 

comprovados nos autos que autorizem a modificação das decisões já 

atingidas pela preclusão.

Outrossim, determino o recolhimento da diferença dos honorários periciais 

em 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerado a desistência na 

produção da prova pericial, com a consequente extinção do feito em razão 

da não realização de prova essencial para o deslinde do feito.

 Às providências. Cumpra-se com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá, 17 de janeiro de 2.017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 280876 Nr: 6335-85.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ DA CUNHA, MARILZA LATORRACA DA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE VOLPE 

CAMARGO - OAB:7.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte 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 apresentado o COMPROVANTE ORIGINAL emitido pelo 

caixa, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope, bem como a apresentação de 2ª via ou fotocópia 

do comprovante e peticionamento pelo PEA. Poderá também ser emitida a 

guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a 

referida guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 343541 Nr: 14017-57.2008.811.0041

 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: ANA MARIA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL ABN AMRO, AYMORE CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, AMAZONIA REVENDEDORA DE 

MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6767/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, JOSE BARBOSA DO PRADO NETO - 

OAB:9.940/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas na 

pessoa de seus advogados, para no prazo de 48 (QUARENTA E OITO) 

horas, efetuarem o recolhimento dos honorários periciais, consoante 

decisão de fl. 36-verso. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 818501 Nr: 24842-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES 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: NAGIB KRUGER - 

OAB:4.419/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 os endereços de fls. 352/356 postulando o que 

entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1089037 Nr: 5728-57.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIS APARECIDA DE PAULA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÃO ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 396845 Nr: 31596-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AQUINO COTRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA BRASILEIRA DE EVENTOS E 

EMPREENDIMENTOS LTDA - CBE, ADACTO ARTUR DORNAS DE OLIVEIRA, 

JOSÉ PEDRO CELESTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 454206 Nr: 25807-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIO BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO CEZAR ORSI - 

OAB:OAB/PR 25.287, Mário Donal Spalatti - OAB:23.230/MT, PLACÍDIO 

BASÍLIO MARÇAL NETO - OAB:23315/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS GRIGGI PEDROSA 

- OAB:5.022/MT, JOAO NUNES DA CUNHA NETO - OAB:3146/MT

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 799536 Nr: 5960-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA AKERLEY MANSUR BUMLAI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9708-A

 Processo n. 5960-74.2013.811.0041

Código 799536

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença referente aos honorários 

advocatícios promovida por CECÍLIA AKERLEY MANSUR BUMLAI em face 

da BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

O feito teve regular tramitação, tendo o executado efetuado o pagamento 

voluntário do montante de R$ 2.166,18 (dois mil, cento e sessenta e seis 

reais e dezoito centavos)

 A exequente requereu a expedição de alvará judicial do valor 

incontroverso, postulando a intimação do executado para o deposito do 

remanescente, referentes as custas judicias. (fls. 209/211).

Alvará referente a condenação dos honorário (fls. 218).

O executado colacionou às fls. 215/217 o comprovante do depósito no 

valor de R$ 701,60 (setecentos e um reais e sessenta centavos).

Instado a se manifestar, o exequente concordou com os valores 
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depositados, requerendo a expedição de alvará judicial e a consequente 

extinção do feito. (fls. 225)

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O exequente concordou com os valores depositados requerendo a 

expedição do competente alvará judicial.

Assim, diante o cumprimento integral da obrigação, se faz necessário o 

reconhecimento da satisfação do débito.

 Pelo exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do NCPC.

Expeça-se o competente alvará judicial.

 nApós, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com baixa na 

distribuição e cautelas de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 17 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 941127 Nr: 55213-94.2014.811.0041

 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 DA CONCEIÇÃO PINTO

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA 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, justificar o 

não comparecimento à perícia agendada, sob pena de arquivamento dos 

autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 948177 Nr: 59256-74.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA GARCIA ORTIZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ...Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, resolvo o mérito da causa, JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE 

a pretensão constante da inicial.Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais, e ao pagamento de honorários da parte adversa, ao 

que fixo estes 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º todos do CPC, ressalvando a 

condição de suspensão da exigibilidade dos aludidos valores, face ao que 

dispõe o art. 98, § 3º 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.Cuiabá, 19 de janeiro de 2018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1051021 Nr: 46920-04.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁRITA BARBOSA BORGES 

DA SILVA - OAB:12095-B

 Vistos.

Manifeste-se a parte ré acerca dos documentos acostados pela parte 

autora às fls. 174-190 dos autos, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo acima, manifeste-se sucessivamente a parte autora 

acerca dos documentos carreados pela parte ré às fls. 191-233, 

querendo, de igual modo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento e organização do 

processo.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1060569 Nr: 51286-86.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YALE SABO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX MARQUES DA SILVA, DORA MARIA 

KOHLHASE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÉLIX MARQUES DA SILVA - 

OAB:713/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): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1250532 Nr: 21305-41.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MEDEIROS DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIS & CONCEIÇÃO COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EWERSON SILVA DOS REIS - 

OAB:SP 249.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 21305-41.2017.811.0041

Código 1250532

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a redistribuição da presente 

deprecata a este Juízo.

Compulsando detidamente a deprecada, verifico pela certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça (fl. 29), que a intimação não foi aperfeiçoada.

Desta feita, intime-se a parte autora para, querendo, manifestar acerca da 

diligência negativa no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da 

missiva.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 17002 Nr: 12600-16.2001.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOERMES GONÇALO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/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 bloqueio de fls.124, no prazo de 05 (cinco) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 406510 Nr: 38510-64.2009.811.0041

 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: ADIL PEREIRA JUNIOR, EDLENE MARIA DA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO DE OLIVEIRA, IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA, ELIETH RUS CALÇADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:6.755/MT, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712, WILLIAM 

KHALIL - OAB:6.487/MT

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

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

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

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

advogado(a) Dr(a). WILLIAM KHALIL - OAB/MT 6.487, para que no prazo 

improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, devolva os autos a esta secretaria, sob 

pena de serem riscados o que neles houver escrito e serem 

desentranhadas as alegações e documentos que apresentar, sem 

prejuízo da busca e apreensão; 2. Se intimado(a) não devolver dentro do 

prazo estipulado, perderá o direito de vista fora do Cartório e incorrerá em 

multa, correspondente a metade do salário mínimo vigente na sede do 

Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo a hipótese descrito no item 2, será 

comunicado o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

instauração do procedimento disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os 

autos tenham sido devolvidos, antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou 

logo após a presente intimação, que seja desconsiderada a presente, o 

que será certificado, bem como informado na referida certidão o período 

que os autos estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 766992 Nr: 19788-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDIO LOTUFO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO GUIDA GASPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - OAB:6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Posto isso, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Medida Cautelar de 

Busca e Apreensão promovida por ÉDIO LOTUFO FILHO em desfavor de 

CARLOS EDUARDO GUIDA GASPAR, confirmando a liminar deferida à fl. 

21.Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e 

dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do artigo 82, § 2º, 85, § 8º, do NCPC.Preclusa a via recursal, 

intimem-se as partes para requerer o que de direito, não se manifestando, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cumpra-se.Cuiabá, 18 de janeiro de 

2018.Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 767343 Nr: 20167-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA SANTA MARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTATO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MARIA MARTINS DE 

ALMEIDA - OAB:14.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 15 (QUINZE) 

dias, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do 

processo no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 793601 Nr: 47734-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. M. M. LOPES & FILHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEUDINEY L. DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE SANTANA - 

OAB:11.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 47734-21.2012.811.0041

Código: 793601

Vistos e etc.

Compulsando os autos, verifico que o exequente pleiteou à fl. 86 a dilação 

de prazo para providenciar a publicação do edital de citação.

 Entretanto, verifico que até a presente data, nada manifestou e, tampouco 

comprovou nos autos a r. publicação.

 Assim, intime-se o exequente através de seu advogado para informar se 

possui interesse no prosseguimento do feito no prazo de 48 (quarenta e 

oito horas).

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente para 

dar prosseguimento ao feito, se manifestando nos autos, no mesmo prazo, 

sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de outubro de 2017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 811233 Nr: 17719-35.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA DOS SANTOS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia – com Dr. Reinaldo Prestes Neto

Data: 20/02/2018

Horário: 13h30min (por ordem de chegada)

Local: Centro Médico CPA – Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 – CPA I 

(fundos do terminal rodoviário) – fone: 3641-7100 / 99635-6009

Obs: - As partes deverão confirmar o agendamento por telefone;

- O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 816471 Nr: 22912-31.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA DE CARVALHO FERREIRA PENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO FERREIRA PENÇO, LUCILIA TRETEL 

SERVILHA, FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENÇO, JULIA TRETEL 

PENÇO, CELSO FERREIRA PENÇO FILHO, ARGAFLEX INDUSTRIA DE 

ARGAMASSA E REVESTIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ESTEVES - 

OAB:15.193/SP, SALO KIBRIT - OAB:69747/SP, Sérgio Toledo - 

OAB:12.316-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória – cód. 816471

Vistos.

 Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 
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competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT.

 As custas encontram-se recolhidas. Cadastre-se as partes e seus 

procuradores.

 Considerando o teor da certidão de fl. 14, devolva-se a presente 

deprecata, consignando as homenagens de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 861483 Nr: 2888-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA BENTA DE CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDO BENEDITO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - 

OAB:11635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR RAMOS GONZAGA - 

OAB:13581/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291, LUIZ ALFEU 

SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 Diante do exposto, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos 

dos artigos 330, III, e 485, I e VI, do NCPC.Custas e despesas processuais 

pela embargante, suspensa a sua exibilidade por ser beneficiária da 

gratuidade de justiça.Sem honorários advocatícios, em razão da não 

angularização da relação jurídica, mediante a apresentação de 

impugnação.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, juntando-se cópia da presente nos autos em apenso, 

arquivando-se os presentes autos com as anotações e baixas de 

estilo.Às providências. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 892243 Nr: 24727-29.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENILDA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P ESTER BUENO VESTUÁRIO - ME, BANCO 

ITAÚ S.A

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

OAB:9.237/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:13700, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Processo n° 24727-29.2014.811.0041

Código: 892243

Vistos e etc.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito manejada por 

Idenilda Alves da Silva em desfavor de P Ester Bueno Vestuário – ME e 

Banco Itaú S.A, pleiteando pela declaração da inexistência do protesto 

determinado pelos réus no valor de R$6.800,00 (seis mil e oitocentos) 

reais, bem como a condenação ao pagamento de indenização a título de 

dano moral.

 Determinada a citação dos demandados, o Banco Itaú S.A. apresentou 

contestação às fls. 89/112.

À fl. 153, restou certificado que P Ester Bueno Vestuário – ME deixou de 

apresentar defesa.

 Pois bem.

 Compulsando os autos, verifico que o aviso de recebimento referente à 

citação de P Ester Bueno Vestuário – ME, não revela com clareza se o ato 

aperfeiçoou-se.

 Denota-se que à fl.148 consta correspondência devolvida contendo a 

informação que o réu mudou-se, datada de 18.08.2014; na página 

seguinte, consta juntada de aviso de recebimento, datado de 28.07.2014.

Ademais, saliento que a citação é ato extremamente relevante e a falha no 

aludido ato processual pode dar causa a nulidade do processo a ser 

reconhecido em qualquer fase processual.

 Assim, afim de evitar eventual arguição de nulidade, torno nula à citação 

dirigida à P Ester Bueno Vestuário – ME, para determinar a realização de 

novo ato citatório nos termos da decisão de fls. 57.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Cuiabá, 19 de janeiro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 948169 Nr: 59250-67.2014.811.0041

 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: JOSE NETO LOPES DA SILVA

 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: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8270/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Roberto G. Azevedo.

Data: 19/02/2018

Horário: A partir das 08h00min

 Local: Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de outubro – sala 08, em 

Cuiabá/MT. – Telefone: 2127-8022

Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1025361 Nr: 34507-56.2015.811.0041

 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: ZENAIDE MARIA DA COSTA

 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:

 ...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$ 8.437,50 (oito mil 

quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(18.12.2010) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I.Cuiabá-MT, 19 de 

janeiro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1083817 Nr: 3359-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREISIELE ROSA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO AVILA 

NUNES GUIMARAES - OAB:25714, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:24.233, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A/MT

 Vistos.Verificando-se que o substrato fático alegado pela parte autora 
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reside na suposta inexistência do negócio jurídico que teria sido 

consubstanciado pelos documentos de fls. 48-51 e não obstante este 

Juízo vislumbre aparente semelhança das assinaturas embora seja leigo 

técnicamente, nomeia-se Perita Judicial a Srª. ROSANE LORENZI, perita 

documentoscópica, com endereço à Rua Sírio Libanesa, n. 240, 

Goiabeiras, CEP 78045-390, telefone: (65) 3025-1026, e-mail: 

rosane.lorenzi@hotmail.com, a qual cumprirá escrupulosamente seu 

encargo, independentemente de compromisso legal (NCPC, 466).As partes 

devem indicar seus assistente técnico e apresentar quesitos, bem como, 

se for o caso, arguir o impedimento ou suspeição do perito, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão (NCPC, 465, § 1º, incisos I a III).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1122663 Nr: 19905-26.2016.811.0041

 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: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO 

NETO - OAB:16.252, FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:196461/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 19905-26.2016.8.11.00041

Código 1122663

Vistos.

Trata-se Ação de Obrigação de Fazer proposta por MASSEY FERGUSON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de MARCOS 

ANTONIO XAVIER.

As partes formularam conjuntamente pedido de desistência da presente 

(fl. 60/61).

 É o relatório. 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.

Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, a desistência da ação 

manifestada à fl. 93, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos 

termos dos artigos 200, § único, e 485, inciso VIII, do novo Código de 

Processo Civil de 2015.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

pactuada.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, após as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1128403 Nr: 22346-77.2016.811.0041

 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: JOÃO DOUGLAS ALVES DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado e via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1140702 Nr: 27694-76.2016.811.0041

 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: ADILSON MIKUSKA, SINDIFISCO SINDICATO DOS 

FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, RICARDO 

BERTOLINI

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

TRABALHO MÉDICO, JOÃO BOSCO DE ALMEIDA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 10 (dez) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1165246 Nr: 38043-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOENA ADMINISTRADORA PARTICIPAÇÕES E 

ARRENDAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401

 Código 1165246

Vistos em correição

Por tempestivo e próprio, recebo os embargos de fls. 133/136.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, a afastar 

contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem nas 

decisões judiciais.

Essa modalidade recursal só permite o reexame para o específico efeito 

de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter 

integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, 

omissão ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão.

 Em exame as alegações do Embargante, observa-se que pretende que 

seja aclarado que o pleito seus argumentos não merecem guarida, posto 

que o pedido formulado extrapola as hipóteses de cabimento dos 

Embargos de Declaração, já que, na verdade, almejam a rediscussão da 

matéria e a reapreciação das provas produzidas durante a instrução 

processual.

 Sendo assim, para que a Embargante consiga reformar a decisão 

proferida, deve buscar o instrumento legal apropriado e suficiente para a 

discussão e apreciação da matéria, já que os embargos não se prestam 

como ferramenta processual idônea para solucionar o inconformismo.

Como preconizado pelo artigo 1.022, caput e incisos do CPC, são cabíveis 

os Embargos de Declaração apenas quando houver na decisão, 

obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual o 

julgador deveria se pronunciar.

No entanto, nota-se que nenhum destes casos se coaduna com os 

tópicos identificados, visto que, na verdade, o Impetrante almeja a reforma 

da decisão, logo, deveria ter utilizado do recurso adequado.

 Neste mesmo sentido é a jurisprudência do TJMT:

“EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO – CARÁTER 

INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – 

EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis embargos declaratórios com 

pretexto de restaurar discussão sobre a demanda, visando à 

reapreciação da causa. Mesmo para fins de prequestionamento, devem os 

embargos respeitar os limites traçados no artigo 535do CPC.” (TJMT. Rec. 

Emb. Decl. nº 6905/2006 – Classe II – 17 – opostos no Rec. Apel. Cível 
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36744/2005. Julgamento em 13/03/2006. Rel. Des. José Silvério Gomes. 

Publicação em 27/03/2006 – grifo nosso).

Portanto, constata-se que a pretensão do embargante é rever a matéria 

decidida.

Note-se, ainda, que a presente ação não é uma ação de despejo, mas sim 

uma ação de execução, que possui como título executivo um contrato 

entabulado entre as partes, assinado por duas testemunhas, e que tem 

como objeto a locação de imóvel.

Nesse sentido, o art. 827 do CPC estabelece que nas execuções por 

quantia certa, “Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo 

executado.”

O percentual fixado em sede de contrato de locação para os honorários 

advocatícios não vinculam o magistrado, e não possuem o condão de 

afastar a aplicação da lei.

É necessário consignar que os honorários contratuais ou 

convencionais/convencionados são espécies de honorários advocatícios 

que não se confundem com os honorários sucumbenciais. Os primeiros 

decorrem de um negócio jurídico bilateral firmado entre o cliente e o 

advogado por ele contratado em virtude da prestação de serviços, 

estando regulados pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

 Por outro lado, os sucumbenciais decorrem dos princípios da causalidade 

e sucumbência e estão previstos no artigo 827 do CPC, na hipótese de 

execução por quantia certa, como é a hipótese dos autos.

 Ademais, “(...) O fato isolado de o contrato veicular, em suas cláusulas, 

honorários advocatícios, não é bastante para definir a sua espécie.” 

(TJ-SP - AI: 1754070620128260000 SP 0175407-06.2012.8.26.0000, 

Relator: Armando Toledo, Data de Julgamento: 30/10/2012, 31ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2012)

Em sentido similar já se consignou, ainda, que:

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA - QUITAÇÃO DOS 

ALUGUERES - NÃO COMPROVAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL 

- CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS CONVENCIONADOS PELOS LITIGANTES NO CONTRATO 

DE LOCAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA 

SUCUMBENCIAL QUE NÃO COMPETE ÀS PARTES, POR SER ATO 

PRIVATIVO DO JUIZ - ARTIGO 20, § 3o, DO CÓDIGO DE RITO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA.” (TJ-SP - APL: 9075454182009826 SP 

9075454-18.2009.8.26.0000, Relator: Mendes Gomes, Data de Julgamento: 

28/03/2011, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2011 

– grifo nosso)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO 

COMERCIAL. VERBA HONORÁRIA. PERCENTUAL PREVISTO EM 

CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 20 DO CPC. 

AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do art. 652-A do Código de Processo 

Civil, 'ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários de 

advogado a serem pagos pelo executado (art. 20, § 4º)'. Trata-se de 

verba honorária cuja competência para fixação é do juiz da causa, o qual 

apenas se submete aos ditames e critérios previstos no art. 20, § 4º, do 

CPC, sendo irrelevante qualquer estipulação contratual a respeito feita 

pe las  pa r tes ”  (TJSP -  Agravo  de  Ins t rumento  nº 

2025201-09.2013.8.26.0000, Rel. Des. ANDRADE NETO, 30ª Câmara de 

Direito Privado, j. em 09/10/2013).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inclusão 

dos honorários contratuais no débito exequendo. Inadmissibilidade. 

Fixação dos honorários sucumbenciais que é ato privativo do Juiz. 

Fixação de plano na execução (art. 652-A do CPC). Limitação dos 

honorários em 10% do valor atualizado do débito exequendo. Decisão 

agravada mantida. Recurso não provido” (TJSP - Agravo de Instrumento 

nº 0013326-76.2013.8.26.0000, Rel. Des. TASSO DUARTE DE MELLO, 2ª 

Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. em 20/5/2013 – grifo nosso).

A propósito, sobre o tema, a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

 “Na execução por quantia certa, o devedor se libera mediante pagamento 

da 'importância atualizada da dívida mais juros, custas e honorários 

advocatícios' (art. 651); e, com ou sem embargos, a verba honorária de 

sucumbência será fixada 'consoante apreciação equitativa do juiz' (art. 20, 

§ 4º). Diante dessa sistemática legal, a jurisprudência sempre entendeu 

que a citação executiva deveria ser precedida de arbitramento judicial dos 

honorários do advogado do exequente, já que o ato citatório tem de 

conter, na espécie, o comando ao executado para pagar a dívida ajuizada, 

no prazo estipulado no mandado, sob pena de penhora (art. 652, caput). O 

novo art. 652-A, acrescido pela Lei 11.382, de 06.12.2006, veio explicitar 

em texto legal o que já se achava consagrado na orientação dos tribunais. 

O arbitramento liminar observará o critério equitativo do § 4º do art. 20 do 

CPC, e não se sujeitará aos limites rígidos do § 3º, por expressa 

determinação legal.” (Humberto Theodoro Júnior. "A reforma da execução 

do título extrajudicial". Editora Forense, Rio de Janeiro, 2007, fl. 62/ 63).

Acrescenta-se a lição de YUSSEF SAID CAHALI:

"Quer a lei, como se vê, abrigar o vencido, nesse passo, sob a proteção 

judicial, incondicionalmente. 'Os honorários serão fixados na própria 

sentença, que os arbitrará'. Isto quer dizer 'sempre', em qualquer caso. 

Toda convenção entre as partes, portanto, que antecipadamente os fixe, 

para o caso de ação judicial, é contrária ao que dispõe essa lei que não 

comporta exceção, que é absoluta"("Honorários Advocatícios", Ed. Rev. 

dos Tribs., 1978, pág. 216). (grifei)

ISTO POSTO, conheço, pois, dos embargos de declaração para rejeitá-lo.

Cumpra-se, integralmente a r. decisão de fl. 132.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 25 de abril de 2.017.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 736150 Nr: 32553-14.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA, JERÔNIMO ANTONIO 

ROSA, LUIZ GRESELLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 736150

Vistos

Após o deferimento da liminar pleiteada na inicial, houve cumprimento da 

mesma (fl. 80/81) com a conseqüente citação do requerido Jerônimo 

Antônio Rosa.

O requerido Luiz Carlos da Silva foi citado por edital, assim como no 

processo principal (fls. 118 e 144).

Contudo, o requerido Luiz Greselle não foi citado da presente demanda.

Nesse sentido, proceda-se a imediata citação do requerido Luiz Greselle, 

no mesmo endereço no qual o demandado já foi citado na ação principal.

Dê-se vista à Defensoria Pública, imediatamente, para que manifeste-se 

quanto ao requerido citado por edital - Luiz Carlos da Silva -, apresentando 

contestação no prazo legal.

Após o transcurso do prazo para apresentação de contestação, dê-se 

vista ao requerente, para, se desejar, apresentar impugnação às 

contestações em 10 (dez) dias.

Em seguida, intime-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir nestes autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências. Cumpra-se com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 16 de janeiro dç 2.018

Luiz Octávio O. Sábòia Ribeiro

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1015422 Nr: 29888-83.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO PEROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCASIM COMÉRCIO INDÚSTRIA E LOCAÇÃO 

DE MÁQUINAS LTDA., JOSÉ HENRIQUE COURA, DEGMAR SOARES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLERY JADAI SOUZA DE 

CAMPOS - OAB:19631/O, LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - 

OAB:19.603-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:10.242/MT

 Vistos.

Diante da disposição das partes que compõem o polo passivo da presente 

demanda em conciliar-se com a parte autora, designa-se audiência de 
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concilição para o dia 27/2/2018, às 16 horas, que se realizará na sala de 

audiências do gabinete deste Juízo, ocasião em que obtida a conciliação, 

será reduzida a termo e homologada por sentença (CPC/73, 331, § 1º).

Intimem-se as partes autora e rés na pessoa dos seus respectivos 

advogados (NCPC, 334, § 3º).

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1067754 Nr: 54398-63.2015.811.0041

 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: MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS CORTEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-B

 Vistos.

A autora está assistida pela Defensoria Pública Estadual, de maneira que 

se torna necessária a intimação pessoal desta, mediante remessa dos 

autos, para impugnar a contestação e documentos de fls. 45-51, bem 

como especificar as provas que pretende produzir, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1128640 Nr: 22470-60.2016.811.0041

 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: VIOLA TRANSPORTES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO 

VEÍCULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUE DOS SANTOS - 

OAB:MT/14.234, VALÉRIA CASTILHO MINHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CORREA 

SANT'ANNA - OAB:91351

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1029383-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA FERRER KALIX DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DOELER (RÉU)

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016169-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI JOSE OLEGARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 11161174, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017019-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALMEIDA CAFE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte autora, na pessoa de seu(s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimo a 

parte AUTORA E requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

manifestarem sobre o laudo de Id. 11168040, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020768-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CLEIDE TAVARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO MOURA FONSECA OAB - MT21886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA FALEIROS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA OAB - MT0012568A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020768-62.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: JOSIAS DE ALMEIDA, CLEIDE TAVARES DE ALMEIDA 

REQUERIDO: MARIA HELENA FALEIROS DA SILVA Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1014718-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINA ALVES DE PADUA FREITAS (AUTOR)

IVANILDO JUSTINO DE PADUA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (CUSTUS LEGIS)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1014718-20.2016.8.11.0041 

AUTOR: IVANILDO JUSTINO DE PADUA, PEDRINA ALVES DE PADUA 

FREITAS RÉU: DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que desejam 

produzir. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será organizado e saneado, com a apreciação 

das preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em 
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audiência de instrução e julgamento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021192-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CELIA GERALDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT0016774A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021192-07.2016.8.11.0041 

AUTOR: ANTONIA CELIA GERALDO RÉU: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar acerca da petição e documentos juntados em ID. 

10396797, 10396801 e 10516216. Após, decorrido o prazo, conclua-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1034333-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR AUGUSTINHO BERNARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA OAB - MT5967-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M MORE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (RÉU)

 

Intimaçao da parte autora para prestar cauçao no prazo de 10 dias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1036540-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECOFITAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA TAMASSIA OAB - SP119288 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ESTEFFANY DE OLIVEIRA PONDE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001494-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE LOPES SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA BARBOSA REZENDE OAB - MT21276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Polliane (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

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

indicar o endereço da ré a fim de cumprimento do despacho de citação, no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000158-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a certidão do oficial Id. 11226177, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036674-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE FERNANDES SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036674-58.2017.8.11.0041 

AUTOR: KARINE FERNANDES SOARES DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a parte requerida 

para se manifestar acerca do descumprimento de liminar informado na 

petição de Id. 11279646/11279653, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022672-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIEL PEDROSO DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO)

HUDSON CESAR MELO FARIA OAB - MT6474/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIMARAES DA GUIA FERRAZ (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a certidão do oficial Id.11325700 , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014513-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA TEREZINHA GAYVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEIA SOUZA DE ARAUJO (RÉU)

QUADRIS CONSULTORIA E ACESSORIA EM INVESTIMENTOS LTDA - ME 

(RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a certidão do oficial Id. 11160890 , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1029027-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO OAB - MT0008138A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TNF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022076-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

DAVID DANIEL PEREIRA SARMAZI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a certidão do oficial Id. 11375481 e 11138036 no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029750-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAKO FRAGERIS (EXECUTADO)

ATUS PUBLICIDADE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a certidão do oficial Id.11111951 e 11159733 , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001549-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIA OLIVEIRA CORTEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ OAB - MT4066/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BARBOSA DE LIMA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a certidão do oficial Id. 11208093 , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1021956-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRF PREVIDENCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CORDELLA RIBEIRO OAB - PR41289 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE FIGUEIREDO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a certidão do oficial Id. 11384290, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015533-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PROJETO ALUMINIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO DE FREITAS OAB - SP79550 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. MATOS - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a certidão do oficial Id. 11324149, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019121-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a certidão do oficial Id. 11281446, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031342-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA OAB - 

MT9456/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECLAIR DIAVAN (EXECUTADO)

MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN (EXECUTADO)

LAURO DIAVAN NETO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a certidão do oficial Id.11201204 , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015701-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DUARTE FERNANDES (AUTOR)

OZIEL DUARTE FERNANDES (AUTOR)

CLARICE MARIA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO OAB - MT0017514A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre 

a certidão do oficial Id. 9474096 , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023663-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO PAES DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON MORAES COSTA OAB - MT8349/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023663-59.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANTONIO JOAO PAES DE BARROS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Cuida-se de requerimento de desistência 

da ação formulado junto ao ID. A desistência, consoante conhecimento 

comezinho, não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de 

nova ação (RT 490/59). Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo 

único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Transitada 

em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000764-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. E PARTICIPACOES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 
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de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000693-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR)

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000693-31.2018.8.11.0041 

AUTOR: RODRIGO MISCHIATTI, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Intime-se a parte autora 

para, em 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento da taxa judiciária e 

das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000861-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GALVAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA GONCALVES OAB - MT13659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITACIR BONFANTI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000861-33.2018.8.11.0041 

AUTOR: RAFAEL GALVAN RÉU: ITACIR BONFANTI A nova lei processual 

em seu art. 98, §6º, permite o parcelamento das custas processuais. 

Diante disto, defiro o parcelamento das custas processuais e taxas 

judiciária em 6 (seis) parcelas mensais. Recolha-se a primeira parcela no 

prazo de 15 dias (art. 290 do CPC). Após, por reputar presentes os 

requisitos legais (CPC, arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado 

para determinar que a parte demandada pague à parte autora a quantia 

pleiteada, no prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação e o 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(CPC, art. 701), ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas 

processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 

701, § 1º). Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, 

que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento do valor) da execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 701, § 5º c. c. art. 916). Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000699-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIDE MARTINS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000699-38.2018.8.11.0041 

AUTOR: ROSICLEIDE MARTINS DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 23/02/2018, às 08h45 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. Defiro o pedido de inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, 

VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000750-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANY LEITE RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000750-49.2018.8.11.0041 

AUTOR: JULIANY LEITE RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 09h45 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 43 de 669



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000780-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE MARQUES BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000780-84.2018.8.11.0041 

AUTOR: CARLOS HENRIQUE MARQUES BEZERRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 10h00 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000219-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000219-60.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: AGNALDO DE SOUZA OLIVEIRA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a petição 

inicial e junte aos autos documento que comprove a realização do prévio 

pedido administrativo de pagamento do seguro pleiteado ou a recusa do 

pagamento (art. 320 do CPC). Advirto ao autor que o não atendimento de 

tal providência acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de janeiro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000950-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM BOTELHO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000950-56.2018.8.11.0041 

AUTOR: WILLIAM BOTELHO DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 11h – Sala 

10, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000790-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000790-31.2018.8.11.0041 

AUTOR: GLEIDSON LUIZ DE OLIVEIRA MONTEIRO RÉU: LUMEN 

CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

03/04/2018, às 08h00 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 
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(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. Defiro o pedido de inversão do 

ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000871-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO FERREIRA NETO OAB - MT0008153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZONEL PIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000871-77.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES REQUERIDO: 

IZONEL PIO DA SILVA Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 19 de janeiro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000535-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEANNE CRISTINA AKERLEY CAVALCANTE AVILA (RÉU)

G. A. CAVALCANTE - SEMIJOIAS - ME (RÉU)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000535-73.2018.8.11.0041 

AUTOR: INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

RÉU: G. A. CAVALCANTE - SEMIJOIAS - ME, CARLOS ROSSATO DA 

SILVA AVILA, JOSEANNE CRISTINA AKERLEY CAVALCANTE AVILA 

Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 

ENCARGOS DA LOCAÇÃO com PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

ajuizada por INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, 

em desfavor de G.A. CAVALCANTE SEMI JOIAS ME, CARLOS ROSSATO 

DA SILVA AVILA e JOSEANNE CRISTINA AKERLEY CAVALCANTE 

AVILA. Para tanto, argumenta que a parte autora e a primeira requerida 

celebraram contrato de locação não residencial que tem por objeto o Salão 

Comercial nº 04, localizado no piso térreo do Arya Florais Mall, com área 

privativa de 35,82 m². O demais requeridos assinaram tal contrato como 

fiadores. O prazo da locação ajustado é de trinta e seis meses, com início 

de vigência em 05/05/2016 e o aluguel fixado é no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), devendo ser reajustado anualmente pelo índice IGP-M/FGV. 

Os requeridos encontram-se inadimplentes com os encargos de locação 

desde abril/2017 e também com o pagamento das taxas de condomínio e 

IPTU, convencionado entre as partes. Assim, pretende a parte requerente 

a concessão da tutela de urgência para a realização do despejo da parte 

ré, bem como pugnou pelo parcelamento das custas processuais. Decido. 

Nos termos do artigo 59, § 1º, VIII, da Lei nº. 8.245/91, a liminar para 

desocupação do imóvel não residencial locado poderá ser concedida 

quando a ação de despejo tenha sido promovida em até 30 (trinta) dias do 

término do contrato ou do prazo para o cumprimento voluntário da 

notificação, mediante caução no valor equivalente a três meses de 

aluguel. A respeito do contrato, a cláusula segunda do mesmo estipula a 

sua vigência pelo prazo de 36 (trinta e seis meses) meses, com início em 

05/05/2016 e término em 05/05/2019. Sobre o inadimplemento, o autor 

alega que o inquilino deixou de pagar os alugueis em meados de 2017, 

mas o ajuizamento da ação de despejo somente se deu em 15/01/2018. Os 

documentos contidos nos autos apontam que houve uma primeira 

notificação extrajudicial de cobrança em 02/02/2017, referente ao 

inadimplemento dos meses de novembro/2016, dezembro/2016 e 

janeiro/2017 e, posteriormente, foi assinado um termo de confissão de 

dívidas entre a parte autora e o fiador CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA informando a inadimplência dos meses de abril/2017 a 

dezembro/2017, bem como atualizações contratuais, condomínio e IPTU. 

Assim, com relação ao pedido de antecipação de tutela, em se tratando de 

ação de despejo considero prudente abrir ao Requerido locatário a 

possibilidade de purgar a mora, pois do contrário, estar-se-ia decretando o 

despejo de plano, sem a vinda aos autos da outra parte, que ainda não foi 

citada, para purgar a mora ou se defender, em manifesta ofensa ao 

princípio do contraditório. Nesse sentido, eis o seguinte precedente: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 62, INC. II, DA LEI 

N° 8.245/91. Não obstante posicione-se a Câmara no sentido da 

possibilidade de concessão da antecipação de tutela em sede de ação de 

despejo, conforme interpretação do art. 273 do CPC, in casu, mostra-se 

inviável a medida, pois se trata de despejo fundado na falta de pagamento, 

em que é garantida ao inquilino, citado, a purgação da mora. Não tendo 

ainda sido ultrapassada a fase de purgação da mora, é mais prudente que 

se aguarde a instauração do contraditório, de forma a viabilizar ao juízo a 

quo mais elementos para decidir com maior segurança e convicção sobre 

a decretação liminar do despejo pretendida pelo agravante. Agravo de 

instrumento desprovido, em decisão monocrática. (Agravo de Instrumento 

Nº 70045222692, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 13/12/2011). Dessa maneira, 

postergo o exame da análise do pedido de antecipação de tutela para 

momento posterior à citação do Requerido, permitindo-se a este, se assim 

o quiser, o direito de purgar a mora decorrente do contrato locatício 

pactuado com a Requerente. Quanto ao pedido referente ao pagamento 

das custas processuais, o CPC inovou nesse sentido em seu art. 98, §6º, 

permitindo o seu parcelamento. Diante disto, defiro o parcelamento das 

custas processuais e taxas judiciárias em 06 (seis) parcelas mensais, 

conforme requerido. Recolha-se a primeira parcela no prazo de 15 dias 

(art. 290 do CPC). Após o recolhimento, cite-se a parte requerida para 

purgar a mora no prazo de 15 (quinze) dias (Lei n. 8.245/1.991, art. 62, II). 

No caso de purgação da mora o Requerido poderá evitar a rescisão da 

locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o 

pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante 

depósito judicial, incluídos: a) os aluguéis e acessórios da locação que 

vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, 

quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do 

advogado do locador, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o montante 

devido, se do contrato não constar disposição diversa. Efetuado o 

depósito, se o locador alegar que a oferta não é integral e justificar a 

diferença, intime-se o Requerido para complementar o depósito no prazo 

de 10 (dez) dias. Se não for complementado o depósito, o pedido de 

rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia 

depositada (art. 62, IV, Lei n. 8.245/1.991). Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência designada para o dia 03 de abril de 2018, às 10:30h – Sala: 

Conciliação 05, 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 
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desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000828-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSEIA APARECIDA FONTANA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA BULHOES OAB - MT0011257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000828-43.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: ODILSEIA APARECIDA FONTANA FERNANDES REQUERIDO: 

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS, QUALICORP ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS S.A. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por 

ODILSEIA APARECIDA FONTANA FERNANDES em face de UNIMED DO 

ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MÉDICAS – FESP e QUALICORP ADMINISTRADORA DE 

BENEFÍCIOS S.A. Para tanto, a requerente afirma que é beneficiária de 

plano de saúde ofertado pela PRIMEIRA REQUERIDA na modalidade 

empresarial, juntamente com a sua filha, desde agosto de 2011. Em 30 de 

junho de 2017 a QUALICORP enviou comunicado aos beneficiários 

informando que o reajuste anual, com incidência a partir de 1º de agosto 

de 2017, seria inicialmente de 55,75% e que após negociação conseguiu 

reduzir o percentual para 34,90%. Ocorre, entretanto, que o percentual 

negociado entre as Rés não foi minimamente demonstrado. Com efeito, a 

REQUERENTE não recebeu nenhum documento contendo mapas, planilhas, 

relatórios de utilização ou qualquer outro dado essencial à fixação e 

comprovação do percentual de reajuste. Alegando a abusividade do 

percentual reajustado, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para: 

a) fixar o percentual de reajuste em 13,55% conforme divulgado pela ANS, 

bem como para impedir a resolução do contrato por parte das Rés, 

evitando que a requerente seja privada de assistência médica e hospitalar; 

b) sejam reemitidos os avisos de cobrança, fazendo constar dos 

respectivos boletos o reajuste limitado ao índice ANS (13,55%), a partir da 

prestação vencida em agosto corrente, com a concessão de prazo de 10 

(dez) dias para pagamento, a partir da recepção do ato de cobrança, sem 

prejuízo do prazo de vencimento das prestações vincendas; c) em relação 

a parcela paga, com o reajuste de 34,9%, seja realizado o abatimento do 

que excede ao índice ANS (13,55%), a ser aplicado na prestação 

imediatamente subsequente; d) seja aplicada a multa de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) por descumprimento da medida liminar. Com a inicial vieram os 

documentos. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

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

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

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

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

liminar não merece prosperar, frente à ausência dos requisitos da medida 

pretendida. Não identifico a probabilidade do direito em favor da parte 

autora, visto que o STJ admite a possibilidade de reajuste nos contratos de 

saúde coletivos sempre que o valor da mensalidade inviabilizar a 

continuidade do contrato, seja por variação de custos ou por aumento de 

sinistralidade. Registro que, há uma distinção entre contrato individual e 

contrato coletivo, sendo que o primeiro deve seguir os parâmetros 

estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, 

enquanto que o segundo não está vinculado aos reajustes estabelecidos 

pela referida autarquia, podendo pactuar livremente com a parte 

contratante, apenas devendo comunicar a ANS acerca de eventual 

reajuste. Demais disso, a própria autora afirma que inicialmente o reajuste 

era para ser de 55,75% e que após negociação conseguiu reduzir o 

percentual para 34,90%, ou seja, tendo concordado com o aludido 

percentual. Salienta-se ainda a ausência de requisito consistente no 

perigo de dano, já que a comunicação dor reajuste é datada de 31 de maio 

de 2017 (ID n.11388835), sendo que somente agora a autora vem em juízo 

rogando providências. Por fim, tenho como prudente facultar o 

contraditório. Assim, ausente os requisitos, o indeferimento do pedido 

liminar se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o 

dia 3 de abril de 2018, às 11h – Sala 5, 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. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037429-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON DOUGLAS AUGUSTO SARTORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037429-82.2017.8.11.0041 

AUTOR: MAICON DOUGLAS AUGUSTO SARTORI RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 23/03/2018, às 10h15 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 
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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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038182-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS PEDRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038182-39.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELIAS PEDRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/03/2018, às 10h45 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000585-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000585-02.2018.8.11.0041 

AUTOR: NATHALIA POMPEU VILELA LOURENCO RÉU: IUNI EDUCACIONAL 

S/A. Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste de Parcela 

Estudantil com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Nathalia Pompeu 

Vilela Lourenço contra Iuni Educacional S/A. Afirma ser a autora 

acadêmica do curso de medicina junto à instituição ré. Sustenta que em 

novembro/2017 buscou junto à ré informações acerca do valor da 

mensalidade para o período letivo de 2018, a fim de comparar os preços 

com as demais instituições e, se necessário, realizar sua transferência. 

Prossegue afirmando que, sem qualquer comunicação prévia e sem 

disponibilizar o texto da proposta de contrato e do valor apurado para o 

reajuste das mensalidade do ano letivo de 2018, recebeu uma cobrança 

referente à matrícula no mês de janeiro/2018 no valor de R$8.454,31 (oito 

mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos), com 

vencimento em 10/01/2018, que poderia ser pago até o dia 21/01/2018 

(com acréscimos), sendo esta ultima a data limite para rematrícula e 

garantia da vaga no curso. Assim, pleiteia a concessão de tutela de 

urgência para que a parte ré expeça novo boleto para pagamento da 

parcela do mês de janeiro/2018 no valor contratado de R$ 7.658,00 (sete 

mil seiscentos e cinquenta e oito reais), bem como os demais que 

vencerem no curso do processo até o julgamento final da lide. DECIDO. No 

que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar. Sobre o reajuste das mensalidades, sabe-se 

que a instituição de ensino poderá acrescentar uma correção que deverá 

ser proporcional à variação de custo com pessoal e ao custeio, incluindo o 

aprimoramento pedagógico da escola. Em outras palavras, esse valor é 

um percentual referente ao aumento de despesas que a escola teve com 

pessoal, despesas gerais e administrativas e, por fim, investimentos em 

atividades pedagógicas. Isso é o que comumente se conhece como 

reajuste de mensalidade. Contudo, a Lei 9.870/99, em seu art. 2º determina 

que o valor da mensalidade reajustado deverá ser divulgado ao público em 

até 45 (quarenta e cinco) dias antes do último dia para matrícula. Vejamos: 

Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil 

acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor apurado na 

forma do art. 1º e o número de vagas por sala-classe, no período mínimo 

de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, conforme 

calendário e cronograma da instituição de ensino. Consoante informações 

contidas na ata notarial (Id. 11372803), documento que goza de fé pública, 

no dia 10/01/2018 não havia qualquer proposta de contrato do valor 

apurado da mensalidade e numero de vagas por classe do curso de 

Medicina do período letivo 2018 no sítio eletrônico da requerida, nem 

mesmo nos murais de informações nas dependências do curso de 

Medicina da Instituição. Assim, entendo que resta evidenciado nos autos 

que a instituição de ensino ré não deu publicidade na forma determinada 

pelo art. 2º da Lei 9.870/99. O perigo de dano exsurge do fato de que o 

não pagamento da parcela referente ao mês de Janeiro/2018 na data 

aprazada acarretará no aumento do valor da referida parcela em 

decorrência da incidência de multa e juros de mora, além da possibilidade 

de ter a parte autora seu nome inscrito nos bancos de restrição ao crédito 

e perder a sua vaga no referido curso. Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar, determinando que a reclamada 

EXPEÇA novo boleto referente à mensalidade do mês de Janeiro/2018, no 

prazo de 72 (setenta e duas) horas, bem como as demais que vencerem 

no decorrer do processo, no valor de R$ 7.658,00 (sete mil seiscentos e 

cinquenta e oito reais), sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízos de outras 

providências pertinentes para coibir eventual descumprimento à decisão 

judicial. 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 03/04/2018, às 08:30h – Sala 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 
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pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista havida 

entre as partes, defiro a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, 

VIII, do CDC. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça em favor da 

parte autora, com fundamento no art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 19 de janeiro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000428-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO)

LARA BARBOSA DA FONSECA OAB - ES23848 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000428-29.2018.8.11.0041 

AUTOR: CASA DO ADUBO S.A RÉU: BANCO DO BRASIL SA 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 03/04/2018, às 11h00, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018917-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1018917-51.2017.8.11.0041 

AUTOR: SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA RÉU: DENIVALDO PEREIRA 

Trata-se de ação monitória visando o pagamento da importância de R$ 

4.751,38 (quatro mil setecentos e cinquenta e um reais e trinta e oito 

centavos)). Citada, a ré não pagou a dívida, permanecendo inerte. Como 

preceitua o artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil, não havendo 

oposição de embargos pela ré, 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 documento 

contido na inicial. Tratando-se de cumprimento de sentença, promovam-se 

as devidas anotações. A parte autora já promoveu a execução na forma 

prevista no Título II, do Livro I, da Parte Especial. Assim, intime-se o 

devedor para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das 

custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados em 10% (dez por cento). Consigne que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, impugnação 

ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida impugnação 

no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, manifeste-se a parte 

credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pelo 

prosseguimento do feito. Determino a conversão da ação de conhecimento 

para Cumprimento de Sentença. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036735-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILANE MARIS PADILHA BAGORDACHE (EXECUTADO)

L H RESTAURANTE LTDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1037971-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA FERRER KALIX DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037971-03.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA REQUERIDO: 

KATIA FERRER KALIX DE OLIVEIRA Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, junte a guia do TJMT original do recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031121-30.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

KALCE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO DE MATTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032618-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA REZENDE DE LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINE GOMES PAVEZI OAB - MT0017162A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1032618-79.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA REZENDE DE LACERDA REQUERIDO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Encaminhem-se 

os autos para Central de Conciliação para realização de audiência. 

Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1035902-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS 

CAARO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT0018882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAUAN ALEXSANDER DE MORAES AGUNIA 70631587160 (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000914-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE DE OLIVEIRA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000914-14.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: BERENICE DE OLIVEIRA PINHEIRO REQUERIDO: AMERICEL 

S/A Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS c.c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

BERENICE DE OLIVEIRA PINHEIRO, em desfavor de CLARO S/A. Aponta a 

parte reclamante que é cliente da parte ré com a linha telefônica sob o n. 

99206-3341, sempre estando adimplente com as faturas cobradas 

mensalmente. Ocorre que, a ré está cobrando do autor uma multa no valor 

de R$ 611,99 (seiscentos e onze reais e noventa e nove centavos), a qual 

alega ser indevida, uma vez que não houve atraso no pagamento das 

faturas, distrito ou cancelamento da linha. Alegando ser indevida a multa 

cobrada, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para suspender a 

cobrança da multa e para que seu nome não seja inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito. Com a inicial vieram os documentos. 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, uma vez que 

traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito 

deduzido. O perigo de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela eventual inscrição negativa no nome da parte reclamante, 

que ficará privada de realizar transações comerciais. Ademais, não 

vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO 

a tutela de urgência, para o fim de, determinar, até ulterior deliberação, que 

a requerida SE ABSTENHA de bloquear a linha telefônica móvel n. (65) 

99206-3341, bem como SE ABSTENHA de inserir o nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito que diz respeito ao débito de R$ 611,99 

(seiscentos e onze reais e noventa e nove centavos) questionados nos 

autos, até ulterior deliberação deste Juízo. Esta decisão não tem efeitos 

para o caso de existência de outras faturas vencidas e pendentes de 

pagamento e nem para outras hipóteses em que é permitida a suspensão. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da Requerida, 

imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 

20.000,00 (vinte mil 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 3 de abril de 2018, às 9h30 – Sala 5, 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. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037862-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONTACT PRIME COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI TELES PEREIRA - EPP (RÉU)

DAVI TELES PEREIRA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024909-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE PEDROSA FIGUEIRA OAB - MT18357/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLENIO BUGNOTTO (RÉU)

P.P DE SOUZA EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

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

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1032222-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI OAB - MT21401/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WIDE TRADE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

ELETRONICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA OAB - MT2528/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1032222-05.2017.8.11.0041 

AUTOR: VERONA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA RÉU: WIDE TRADE 

COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA 

Encaminhem-se os autos para Central de Conciliação para realização de 

audiência. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015885-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEVAN DOS SANTOS VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

21/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020263-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGIVALDO FRANCISCO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

21/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017828-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

21/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004707-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

21/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005206-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAR GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

21/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004852-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MUNIZ MESSIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

21/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 
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na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015656-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERREIRA FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

21/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005202-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MENDES FLAUZINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

21/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004800-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

21/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004818-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

21/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004765-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

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)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

21/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008519-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DOS SANTOS NISTROM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

21/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024150-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE DE ARAUJO PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

21/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003143-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

21/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005139-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILDARIO SILVA PEREIRA GEMEOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

21/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024174-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY VIEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

23/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003771-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

23/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006105-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESANDRO RIBEIRO REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

23/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002663-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES OLIVEIRA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

23/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007040-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GERALDINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

23/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004543-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON BRUNO SOUZA EFIGENIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

23/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1004467-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MARTINS CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

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)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

23/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006269-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MIRANDA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

23/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001687-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJALAN MAIKE SOUZA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Partes da designação da pericia para o dia 

23/02/2018, por ordem de chegada das 08 as 12 horas que realizar-se-à 

na clinica do perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das 

Flores, nº 843, Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, 

fones: 3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1083649 Nr: 3271-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO SAMUEL ALVES 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

fls. 80/85, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1149567 Nr: 31528-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SOUZA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENEGATTI - 

OAB:12029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SE – 

Distribuidora de Alimentos Ltda move em desfavor de Nelson Souza Silva - 

ME.

As partes entabularam acordo (fls.127/129), pugnando por sua 

homologação, bem como pela suspensão do processo até a data 

assinalada para o cumprimento integral do mesmo.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes de fls. 

127/129, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, ficando os 

autos suspensos.

Honorários advocatícios são abrangidos no acordo. E, sem condenação 

em custas remanescente em face da previsão do §3º, do art. 90 do 

CPC/2015.

Ante a desistência do prazo recursal, os autos deverão permanecer no 

arquivo até o cumprimento integral do acordo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 786568 Nr: 40474-87.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSW ACADEMIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VIDAL LEVY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BELUSSI MIRANDA - 

OAB:7410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/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 o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 802865 Nr: 9328-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON ALVES DE PAULA, MARIA MARLENE 

MARQUES BALAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO CESAR SOARES GONÇALVES, RITA 

DE CÁSSIA OLIVEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186-B, JOSÉ RICARDO NUNES - OAB:OAB/MS 5820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a requerida Rita de Cassia Oliveira, via oficial de Justiça, no 

mesmo endereço constante do mandado de fls. 116.

Cite-se o requerido Alvaro Cesar Soares Gonçalves no endereço obtido 

junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, conforme extratos em 

anexo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1091743 Nr: 6923-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERÔNIMA SOARES TAVEIRA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIRSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO PEREIRA CARDOSO 
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FILHO - OAB:5.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos de penhora BACENJUD e RENAJUD, conforme extratos 

em anexo, os quais restaram infrutíferos.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, 

devendo ainda acostar aos autos o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, registro que nos termos do art. 782 do CPC/15 o nome da parte 

executada pode ser incluído em cadastros de inadimplentes, desde que 

haja interesse da parte.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1132187 Nr: 23959-35.2016.811.0041

 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: WAGNER JUNIOR PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-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 27/11/2017, às 09h00, 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).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 CajangoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 220773 Nr: 29043-03.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY MATOS CARVALHO, JOAQUIM BENEDITO DE 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERDAU AÇOMINAS S/A

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

OLIVEIRA - OAB:10.168, DOUGLAS FERNANDO CORREA RIBEIRO - 

OAB:7.991/MT, DOUGLAS FERNANDO CORREIA RIBEIRO - OAB:7991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA BROTTO DE BARROS 

MILARÉ - OAB:207.104/SP, JULIANA FILARETO - OAB:297.619/SP, 

MARÍLIA CANTO GUSSO - OAB:246.766, VANIA WONGTSCHOWSKI 

KLEIMAN - OAB:183.503 SP, Victor Salgado - OAB:SP/ 389.619

 Declaro minha suspeição por motivo de foro íntimo para o processamento 

do presente feito, nos termos do art. 145, parágrafo primeiro do CPC/15.

Remetam-se os autos ao meu substituto legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 400855 Nr: 33674-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO FRANCISCO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

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

COSTA ZANATA - OAB:13.335/MT

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

OAB:131436/RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Ante a inercia da parte exequente, consoante certidão de fls. 119, 

arquive-se o presente feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 431025 Nr: 11468-06.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA CERILA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660

 Vistos em correição.

Intime-se a parte executada, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar 

a dívida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC 

e penhora eletrônica de bens.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 765500 Nr: 18203-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDI CLEBER RODRIGUES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANNE EGUES DOS SANTOS, SÉRGIO DOS 

SANTOS PATRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7.191, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS RODRIGUES 

TRAVAIN - OAB:8750/MT

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que o despacho de fls. 626, constou para 

ser intimada, equivocadamente, a parte autora. Diante disso, chamo o feito 

a ordem, para determinar a intimação pessoal da parte REQUERIDA, para 

se manifestar sobre o petitório de fls. 609/618, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Decorrido o prazo, voltem-se os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 864219 Nr: 4986-03.2014.811.0041

 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: JAIRO RODRIGUES GIMENES, MARIANE CARLI DE 

ALMEIDA GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PDG REALTY S/A 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, ARIANE MIRELLI NUNES - 

OAB:14647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A, GAIA SOUZA ARAUJO MENEZES - OAB:20.237/MT, 

HÉLIO NISHIYAMA - OAB:OAB/MT 12.919, JOÃO CARLOS POLISEL - 
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OAB:12909/O-MT

 Na inicial, os requerentes formulam pedido para condenação dos 

requeridos ao pagamento dos aluguéis não recebidos, desde a data 

prometida para a entrega do imóvel até o deslinde da ação, bem como na 

importância referente à multa pelo descumprimento do prazo de entrega.

O STJ, através da relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, determinou a 

afetação ao rito dos recursos repetitivos do RECURSO ESPECIAL Nº 

1.498.484 - DF (2014/0306634-9), conjuntamente com o REsp nº 

1.635.428/SC, ao que determinou a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros 

cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento do 

vendedor em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto 

de contrato ou promessa de compra e venda, como é a hipótese em 

discussão no caso em tela.

Assim sendo, determino a imediata suspensão do presente feito, até o 

julgamento do 1.498.484 - DF (2014/0306634-9), conjuntamente com o 

REsp nº 1.635.428/SC.

Durante o período de suspensão do processo, o feito deve ser mantido em 

Arquivo provisório, lançando-se no sistema APOLO o respectivo código.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 947519 Nr: 58846-16.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPÊS, 

JAQUELINE GOMES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCS - RODRIGO CANDIDO DA SILVA - ME, 

RODRIGO CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREIDE MARIA DA SILVA - 

OAB:15915/MT, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:OAB/MT 

8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cerfifique-se a Sra. Gestora se os alvaras de fls. 144 e 151 foram 

liberados ao destinatário.

Outrossim, manifeste-se a parte autora acerca do prosseguimento do 

feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1060818 Nr: 51387-26.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Intimem-se os doutos advogados da parte requerida para que aponham 

assinatura na peça processual de fls. 258/259, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de declaração de inexistência da peça pela ausência de 

assinatura de profissional devidamente habilitado.

Após, renove-se a conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1105713 Nr: 12843-32.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAYDE RIBEIRO DE BARROS, MARCIA HELENA PAES 

DE BARROS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVIO JOSE DA SILVA - 

OAB:13.991 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Intime-se a parte requerida para que se manifeste acerca da petição de 

fls. 208 e documento de fls. 209, no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, intime-se a parte autora para que proceda à habilitação dos 

herdeiros, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 721954 Nr: 17475-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR NOVAES ME

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

OAB:11.094/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 o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

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

ofício de fls. 128/129, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 763897 Nr: 16510-65.2012.811.0041

 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: EDMOTORS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA, 

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, BANCO YAMAHA MOTOR DO 

BRASIL S/A, YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE A G. D´AVILA - 

OAB:60.967-SP, MARCELO FORTUNATO - OAB:173338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO MITUO TSUTSUI - 

OAB:93.982/SP, Suzy Silva Santana Secanechia - OAB:63171/SP

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

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

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

sobre o laudo de fls. 790/867, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 819925 Nr: 26196-47.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO BELVEDERE, ERCIO DE ARRUDA LINS, 

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ I SPE LTDA, 

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA, 

CONDOMÍNIO BELVEDERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO DE MORAES JUNIOR - 

OAB:6.208, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 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. 384/387, no valor de R$ 

5.980,00, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 863630 Nr: 4525-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BENEDITO ALVES FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:8150

 Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e com fundamento 

nos artigos 702, §8º e 487, III, “a” do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação monitória ajuizada por BENEDITO ALVES FERRAZ para 

condenar a requerida SB GRÁFICA E EDITORA LTDA. ao pagamento de 

R$97.940,33 (noventa e sete mil novecentos e quarenta reais e trinta e 

três centavos) atualizados até 04/02/2014, acrescidos de juros de mora 

na forma simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial 

(art. 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC a contar da data 

do vencimento do débito. Condeno a parte requerida/embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do 

art. 85, § 2º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado da presente 

demanda, fica constituído de pleno direito o título executivo judicial, 

prosseguindo-se na forma executiva (art. 702, §8º, do 

CPC).Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 923097 Nr: 45287-89.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTINO CARMO DA SILVA, ROBERTA MARGARIDA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANIS FAIAD, TÂNIA REGINA 

IGNOTTI FAIAD, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

 Cuida-se de Ação Reparação de Perdas e Danos ajuizada por 

VALENTINO CARMO DA SILVA e ROBERTA MARGARIDA DA SILVA em 

face de FRANCISCO ANIS FAIAD, TANIA REGINA IGNOTTI e FELIPE 

CARDOSO DE SOUZA HIGA.

Verifico que a parte autora apesar de devidamente intimada para recolher 

as custas processuais, deixou transcorrer o prazo in albis, consoante 

certidão de fls. 166.

Nesse contexto, preleciona o artigo 290 do Código de Processo Civil que 

em caso de não ser cumprida a diligência, a inicial deve ser indeferida.

Posto isso, INDEFIRO a inicial com fundamento no artigo 290, do Código de 

Processo Civil e via de consequência, DECLARO EXTINTA a presente 

ação, sem resolver o mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo 

estatuto processual.

Fica desde já autorizado o desentranhamento dos documentos que 

instruíram a inicial e sua restituição à Requerente, mediante recibo nos 

autos.

Sem custas e honorários por ausência de angularização processual.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 925928 Nr: 47081-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO MAIA VINAGRE

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

OAB:12.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para 

imitir o autor na posse do imóvel situado na Rua Ravena, quadra D-11, 

casa 12, Bairro Jardim Italia, Cuiabá-MT, registrado no cartório do 6º Oficio 

de Cuiabá-MT, sob a matrícula 40192 e determinar ao réu a desocupação 

do bem em litígio.Observando o aspecto social envolvido, concedo o prazo 

para desocupação de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo 

compulsório.Expeça-se mandado de imissão de posse.Cite-se a parte 

requerida para responder à presente demanda no prazo de 15 (quinze) 

dias no endereço indicado na petição de fls. 94.Consigne-se no mandado 

que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor.Constem do mandado as 

advertências dos artigos 334 e 344d o CPC.Aplica-se o procedimento 

comum (CPC, art. 566).Proceda-se à habilitação dos novos advogados da 

parte autora, conforme petição de fls. 95.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 926660 Nr: 47483-32.2014.811.0041

 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: WPDM, JULIETE PAULINA DE MORAES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Tendo em vista o princípio da vedação da decisão surpresa, consagrado 

nos art. 9° e 10°, do CPC/2015, intime-se a parte autora para que se 

manifeste a respeito da manifestação do Ministério Público de fls. 95/96.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se.

Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 953791 Nr: 1928-55.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDSON ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Em atenção ao art. 10 do CPC/15, manifeste-se a parte requerida acerca 

dos documentos de fls. 184/187, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1033828 Nr: 38545-14.2015.811.0041

 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: FABIO FERNANDES PIMENTA, MONICA OLIVEIRA 

CASTRO PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918

 Proceda-se à habilitação do advogado Dr. Daniel Battipaglia Sgai OAB/SP 

214.918, conforme requerimento de fls. 245.

Após, intime-se novamente a parte requerida para que efetue o depósito 

dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão da prova pericial.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1068776 Nr: 54895-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANDRA SALLES GOMES DO NASCIMENTO, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II, RODOBENS 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II, INTERBENS 

IMÓVEIS, ELISANDRA SALLES GOMES DO NASCIMENTO

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

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INTERBENS IMÓVEIS. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A autora da presente demanda celebrou Contrato 

particular de Compra e Venda n.º 52, referente a unidade habitacional n.º 

323 modelo TN47, Fachada F4, localizada na 2º Etapa, localizada no 

empreendimento Condomínio Rio Claro, em Cuiabá/MT., Conforme contrato 

o empreendimento bem como as unidades habitacionais , deveriam ser 

entregues aos clientes no prazo de 12 (doze) meses contados a partir da 

liberação dos recursos financeiros bancários ou da data da liberação de 

operação de captação de recursos no mercado de capitais. A requerente 

recebeu comunicado informando que, a conclusão das obras da etapa 

construtiva onde se localizava a casa adquirida, teria previsão para o dia 

21/05/2012, e que a partir dessa data iriam iniciar os trâmites para 

obtenção do "Habite-se" perante a prefeitura e na sequência seria iniciado 

a entrega das chaves, tendo recebido um segundo comunicado por parte 

da Construtora Rodobens, informando dificuldade na obtenção do 

"Habite-se" e, somente após a regularização seria iniciada a entrega das 

chaves aos clientes habilitados para tanto. O atraso perdurou pelo período 

de 21/05/2012 à 15/03/2013, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda 

onde requer a condenação dos requeridos ao pagamento dos dados 

materiais e morais suportados pela adquirente, no quantum indenizatório 

no valor total de R$ 65.699,52 (sessenta e cinco mil seiscentos e noventa 

e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Defiro o pedido de citação por 

edital da requerida: INTERBENS IMÓVEIS (fls.371). Assim, expeça-se edital 

de citação com prazo de 30 (trinta) dias, observando os requisitos e 

formalidades legais, indicados no art.257 do CPC, inclusive afixando-se o 

mesmo no átrio do Fórum, certificando-se nos autos.Faça constar no edital 

de citação que, ocorrendo a revelia, será nomeado curador especial para 

defesa dos interesses do réu.Intime-se.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcia Ruiz Salvador, 

digitei.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2017

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1076339 Nr: 58146-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON SANTOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELINA HELENA DE AQUINO 

COSTA - OAB:21590/O, NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6.247OABMT, NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por Condomínio 

Florais do Valle, representada por Fernando Orsini Nunes de Lima move 

em desfavor de Jefferson Santos Barbosa.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito.

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.

Transita em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1078600 Nr: 606-63.2016.811.0041

 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: CLEITON SEBASTIÃO ALVES DA SILVA FERRAZ

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

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDO/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 206/210, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1103332 Nr: 11851-71.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE AMARAL FERREIRA

 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 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1114071 Nr: 16360-45.2016.811.0041

 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: JOSÉ DE LIMA, MARIA BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NICOLA MIGUEL KALIX, TADEU 

FERRER KALIX, VICENTE HERCULANO DA SILVA, José Soares Pereira 

Filho , Alzita Conceição Oliveira, Hugo de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONIQUE FACCIN VILELA - 

OAB:17724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA CARDOSO DE 

MOURA - OAB:378469

 Código n. 1114071

Nos termos do art. 1 do Provimento n. 09/2017 – CGJ determino que a 

parte autora, no prazo de 60 (sessenta) dias, instrua o presente feito com 

os seguintes documentos:

a) Estudo cadastral fornecido pelo Instituto da Terra do Estado de Mato 

Grosso;

b) Fluxograma da Cadeia Dominial;

c) Matrícula do imóvel a ser usucapido, com respectiva cadeia dominial 

(quando houver);

d) Planta georreferenciada do imóvel contendo a tabela com elementos do 

perímetro, memorial descritivo e planilha de dados cartográficos de acordo 

com a Norma Tecnica de georrefenciamento vigente ou a que lhe 

substituir;

e) Midia digital contendo os seguintes arquivos digitais: planta (em formato 
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.dwg ou .dxf), poligonal limpa (em formato .dwg ou .dxf e .kml ou .kmz), 

memorial descritivo (em formato PDF), e planilha de dados cartográficos 

(em formato .ODS);

f) ART/CREA;

Os documentos deverão ser apresentados em 04 (quatro) vias, sendo 

uma para instruir a presente ação e as demais para remessa às 

procuradorias públicas.

Outrossim, defiro o pedido de fls. 100/101, devendo ser expedidos os 

mandados de citação.

Ao final, renove-se a conclusão.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1148320 Nr: 30941-65.2016.811.0041

 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: NILTON CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 

DA 1ª CIRC. IMOBILIÁRIA, REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 Defiro o pedido de fls. 91/92.

Após a juntada da documentação, renove-se a conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1173481 Nr: 41501-66.2016.811.0041

 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: DINIZ CRISTIANO FARIAS FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

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

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

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

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

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

fls. 141/144, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 837878 Nr: 42610-23.2013.811.0041

 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: ZAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPIEEL-M, RCRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, DEISE DE GOES AMARAL - OAB:14951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLESSANDRA HELENA 

NEVES - OAB:OAB/SP 157.126, FERNANDO EMILIO GARCIA DE 

MORAES CHAGAS - OAB:OAB/MT 14.849, GIORDANA AZEVEDO DE 

LIMA - OAB:18.104, LUIZ CLÁUDIO NASCIMENTO - OAB:5475, RENATA 

PASSARELLA - OAB:100.084 OAB/SP

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTES, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC, os pedidos da inicial para CONDENAR solidariamente os réus ao 

pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 30.000,000 

(trinta mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (21/03/2013) – Súmula 54 do STJ, e corrigidos monetariamente 

segundo o índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ).Em 

virtude da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 15% 

sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC).Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1027646-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARBOSA VINHAS OAB - SP255427 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SF COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS LTDA - ME (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027646-66.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

exequente para efetuar ao pagamento da diligência do oficial de justiça, no 

prazo de quinze dias. Efetuado o pagamento, cumpra-se na forma 

deprecada. Após, devolva-se no prazo máximo de 10 dias. Cuiabá, 9 de 

janeiro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1014991-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES DOS SANTOS OAB - RO4878 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAIR RODRIGUES DE OLIVEIRA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito com a finalidade de : (X) intimar a 

parte autora, para dar ciência da redistribuição da presente carta a este 

juízo, bem como, solicitar que informe endereço completo para citação da 

parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que o endereço 

constante no ID 10889569 é insuficiente, devendo conter nome de Rua, 

Bairro, numero, CEP, Cidade.... Para maior celeridade processual, também 

passo a intimar a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento da 

citação. MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1014971-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUCAO VISUAL VIDRACARIA CASTALDELI LTDA - ME (DEPRECADO)

MAURICIO DE FREITAS CASTALDELI (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014971-71.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Cientifique-se a parte autora e o Juízo Deprecante da redistribuição desta 

carta precatória para este juízo. Cite-se na forma deprecada. Após, 

devolva-se à Comarca de origem no prazo de 10 dias. Cuiabá, 9 de janeiro 

de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1033102-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESTCON BRASIL LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA GUSMAN ZOUAIN OAB - ES7582 (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA OAB - MT16290 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOMAPAS LTDA (DEPRECADO)

RUBEM BARRETO SILVEIRA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033102-94.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 
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Cientifique-se a parte exequente e o juízo deprecante da redistribuição 

desta carta precatória para este juízo. Cumpra-se na forma deprecada. 

Após, devolva-se à Comarca de origem no prazo de 10 dias. Cuiabá, 9 de 

janeiro de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1013975-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ERRERA (EMBARGANTE)

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES OAB - MT2321/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA BATISTA NUNES (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1013975-73.2017.8.11.0041 

EMBARGANTE: ANTONIO FRANCISCATO SANCHES, VALDECIR ERRERA 

EMBARGADO: ELVIRA BATISTA NUNES Vistos. Defiro a caução 

apresentada nos ID's 11173394 e 11173442. Expeça-se o alvará em favor 

do embargante, como determinado no acórdão do RAI 

1005767-29.2017.811.0000 (ID 11157652). Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 948565 Nr: 59453-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEI MARTINS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO JULIAN SOUZA - 

OAB:16205/MT, NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - 

OAB:16206-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para dar regular prosseguimento ao feito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 73054 Nr: 10828-86.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA FERREIRA BASSITT, JOÃO BASSITT NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ARANTES FERREIRA, ELEONOR 

BASSIT FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT, CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARÁ - 

OAB:3.290/MT, João Bassit Neto - OAB:23.236/SP, VALÉRIA 

FERREIRA BASSITT CAVALCANTI - OAB:5463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT

 Certifico que. Procedo a intimação do autor Antonio Franciscato Sanches 

, para retirar a certidão de crédito expedida, que encontra-se arquivada na 

pasta própria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88095 Nr: 5749-34.1996.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA CHAVE DO SABER S/S LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adevanir Maria Nogueira Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO TSUKASA 

KINOSHITA - OAB:2971-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO, para 

devolução dos autos nº 5749-34.1996.811.0041, Protocolo 88095, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 373395 Nr: 9868-81.2009.811.0041

 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: CLEVER BAGORDAKIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO ANTONIO DOS REIS, MARIA CELESTINA 

SOUSA DOS REIS, ROSIANE SOUSA DOS REIS, Benedito Ivo dos Reis, 

MARIA INOCÊNCIA DOS REIS, MARCOS CESAR SOUZA DOS REIS, 

GONÇALINA D. de S. REIS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA BAGORDAKIS - 

OAB:222725/O, HERBERT CORBELINO BAGORDAKIS - OAB:18408/DF, 

SUELLEN CORBELINO BAGORDAKIS - OAB:21535/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILBENIA CALDAS ABREU - 

OAB:13337

 Posto isto, julgo improcedente o pedido desta ação reivindicatória 

proposta por CLEVER BAGORDAKIS, reconhecendo a exceção de 

usucapião arguida pelos réus MARIA CELESTINA SOUZA DOS REIS 

ROSIANE SOUSA DOS REIS, MARIA INOCÊNCIA DOS REIS, MARCOS 

CESAR SOUZA DOS REIS, GONÇALINA D. DE S. REIS COSTA E BENEDITO 

IVO DOS REIS. Consequentemente, extingo o feito com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Custas 

processuais pelo autor, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 14 de dezembro de 2017.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 572782 Nr: 4593-16.1993.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) VANDERLEI ESTELVIO MICHALSKI, para 

devolução dos autos nº 4593-16.1993.811.0041, Protocolo 572782, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1157294 Nr: 34819-95.2016.811.0041

 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: SEBASTIÃO GONÇALVES DA ROSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

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

OAB:8184-A

 Processo nº 34819-95.2016.811.0041

Código 1157294

Despacho

O autor requereu a desistência do feito. Contudo, a ré, discordou do 

pedido da autora e requereu que o feito fosse julgado improcedente. O 

art.485, §4º dispõe que só poderá o autor desistir da ação com o 

consentimento do réu. Sendo assim, o prosseguimento do feito é a medida 
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cabível.

Posto isto, Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do 

feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de dezembro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 407283 Nr: 39385-19.2009.811.0041

 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: SINDICATO ESTADUAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA 

AGRICOLA,AGRÁRIO E PECUÁRIO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICO LTDA, 

WHIRLPOOL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154694, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - 

OAB:17603-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação às partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 849866 Nr: 52998-82.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCFDSO, SILVANA FRANÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÍDIO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA 

- OAB:1.4613/MT

 Dessa forma, a questão trazida confronta entendimento e a legislação, 

não se mostrando a via adequada para as hipóteses de oposição dos 

aclaratórios, mas sim de reforma da sentença. Nessa esteira, versa a 

jurisprudência. Veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

PROCEDÊNCIA - OMISSÕES - AUSÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS Se o v. acórdão combatido 

lastreou-se em análise e debate da controvérsia acerca da posse com 

fundamentos suficientes para a solução da matéria, de rigor o 

desprovimento dos declaratórios, máxime se revelam pretensão de 

rejulgamento da causa. (ED 63308/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017- grifei). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO 

– COBRANÇA DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS – SOBRESTAMENTO DO 

FEITO (STJ, REsp 1578526/2016) – IMPOSSIBILIDADE - JULGAMENTO 

PARCIAL DO MÉRITO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS 

REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando 

integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou 

contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os 

embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese 

recursal já claramente rejeitada. (ED 30308/2017, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, 

Publicado no DJE 30/06/2017- grifei). Assim, por inexistir omissão, 

tampouco contradição como mencionados, a rejeição aos aclaratórios é a 

medida que se impõe. Com essas considerações, REJEITO os Embargos 

de Declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 930017 Nr: 49308-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDO BISNETO DE MOURA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4.759/MT, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA NETA - 

OAB:2978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Certfico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos, 

encaminhando intimação às partes para se manifestarem acerca do 

cálculo apresentado pela contadoria, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

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

 Cod. Proc.: 1034778 Nr: 38985-10.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE CRISTINA DA SILVA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BASIL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES 

BOZELLI - OAB:20.949-A

 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 e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) CREA MARCIA 

FERREIRA DE SOUZA, 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 aplicada 

as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1101409 Nr: 11081-78.2016.811.0041

 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: LIBERTY SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO AUGUSTO KOCH, ERICA DE 

SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON CARLOS VIEIRA - 

OAB:99455/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do ítem 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1127682 Nr: 22037-56.2016.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMS CONSTRUTORA LTDA, ELDEMAR LUIZ TONIAL, 

MARINA DE OLIVEIRA TONIAL GAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO CONSTRUTORA CR ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - 

OAB:14.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do ítem 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, 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.: 1147330 Nr: 30556-20.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE ANDRADE 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo nº 30556-20.2016.811.0041

Código 1147330

Despacho

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1159031 Nr: 35522-26.2016.811.0041

 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: CARLOS HAMILTON DE OLIVEIRA CARDOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 35522-26.2016.811.0041

Código 1159031

Despacho

Intime-se o autor para impugnar a contestação.

Em seguida, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução 

do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a:

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 29774 Nr: 5513-09.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS GABRIEL, Cleber Reis Gabriel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CERRI BUDOIA - 

OAB:10960-B/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:3.339-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte exequente para requerer o que entende por direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 74103 Nr: 10953-54.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS CORREA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DA SILVA DUTRA, OLIDES COLOMBO 

DE MENDONÇA, AMARILDO ALVES DE MENDONÇA, ROBERTO CARLOS 

ALVES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO BOCCHESE - 

OAB:7564, Waldir de Siqueira - OAB:1.943/MT

 Certifico e dou fé que, procedo a intimação do autor para retirar a certidão 

de crédito expedida, que encontra-se arquivada na pasta própria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 259813 Nr: 21133-85.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES IVOGLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ALVES DE SIQUEIRA - 

OAB:6217-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB/MT 13.245 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 782393 Nr: 36033-63.2012.811.0041

 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: WALTER KAZUO NAKANO, NOBUKO SONIA NAKANO, 
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RAUL EID NAKANO, MAGALI FUGIHARA NAKANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, EDSON 

ARANTES DA SILVA, TRES MARIAS CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, EDSON ARANTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA DE TOLEDO 

RIBEIRO MAYMONE - OAB:OAB/MT 7547, THAISA FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:12.815

 De acordo com o Apolo, à p. 324 foi proferida a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Inicialmente, o art. 14, do Código de Processo Civil em vigor, foi expresso 

ao declarar que a norma processual não retroagirá e será aplicável de 

forma imediata aos feitos em curso, porém, devendo ser respeitados os 

atos processuais praticados e consolidados sob a vigência do anterior 

diploma processual pátrio.

Neste contexto, em observância ao mencionado dispositivo legal, entendo 

que, em casos como a hipótese em exame, onde os incidentes de 

arguição de falsidade foram oferecidos antes da entrada em vigor da Lei 

nº 13.105/15 (fls. 180/190 e 258/264), deve ser aplicada a legislação 

então vigente quando da consolidação do ato processual.

Desse modo, recebo os Incidentes de Falsidade e determino a suspensão 

do processo principal (CPC/73, 394).

Intimem as partes que produziram o documento, objeto da arguição de 

falsidade, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre 

o incidente, cientificando-as de que se concordarem em retirar o 

documento e as partes contrárias não se opuserem ao desentranhamento, 

não se procederá ao exame pericial (CPC/73, art. 392, parágrafo único).

 Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2016.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO”

Todavia tal decisão não se encontra no processo físico, que pula da p. 

323 para a p. 325.

Assim, certifique a Gestora onde está a p. 324, juntado respetiva decisão 

aos autos.

Ao que se infere dos autos, os autores não atenderem a ordem, ou seja, 

não se manifestaram sobre o incidente de falsidade.

Nos termos do art. 9 e 10 do CPC, intimem-se os autores para se 

manifestarem sobre a petição de p. 340/346, em cinco dias.

Determino, ainda, que as partes sejam intimadas para que, em 15 dias, 

informem as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 822203 Nr: 28382-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MIRANDA DE MELLO, TATIANE 

CORREA DA SILVA, CENTRO AVANTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Certifico que, nos termos do item 7.4.1, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 851595 Nr: 54525-69.2013.811.0041

 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: MATT, ELIANE TAPAJÓS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407/SP

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para se manifestar sobre o petitório de fls. 

211/214, referente ao pagamento da condenação, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 891849 Nr: 24458-87.2014.811.0041

 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: ANA MARIA DE SOUZA, PEDRO ANTONIO FERREIRA

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

TRABALHO MÉDICO, UNIÃO EDUCACIONAL CÂNDIDO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5.645/MT, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199, 

JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:OAB/MT 6.197, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - 

OAB:16.962/MT

 Processo nº. 24458-87.2014.811.0041 - Código 891849

Vistos etc.

Considerando os efeitos infringentes dos embargos de declaração 

opostos, bem como levando em consideração o princípio do contraditório e 

ampla defesa previsto no art. 7° do CPC/15, DETERMINO a intimação da 

parte adversa, para, querendo, oferecer suas contrarrazões no prazo 

legal.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 894770 Nr: 26346-91.2014.811.0041

 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: JOELMA SANTANA MARQUES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso II do 

Código de Processo Civil.Custas pela autora. No entanto, sendo esta 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica suspensa a sua 

exigibilidade.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 897291 Nr: 27786-25.2014.811.0041

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANGELA ANTIARES EVANGELISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELI MARIANE CASTELLI - 

OAB:16746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência do débito 

cobrado pela ré no valor de R$ 78,29, vencido em 02/05/2014 e 

DETERMINAR a devolução em dobro da referida quantia. Diante da atitude 

ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à 

autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo 

INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas 
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processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 908773 Nr: 36026-03.2014.811.0041

 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: GLEISSON FELIPE GEDIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6.384-B, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452

 Correicionado, este feito permaneceu aguardando julgamento antecipado. 

Entretanto, a parte ré informou o deferimento de sua recuperação judicial, 

requerendo a extinção do feito.

Diante disso, determino a intimação da parte autora para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 924232 Nr: 45995-42.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA, MARCELO 

AVALONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A. SUCESSORA POR INCOPRAÇÃO 

DE NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMYSTOCLES NEY DE 

AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Com estas considerações e fundamentos e, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos formulados nesta ação indenizatória com pedido liminar proposta 

por MCA Energia e Barragem Ltda. contra Claro S.A para DECLARAR 

INEXISTENTES os débitos nos valores de R$6.102,84, R$7.747,017, 

R$10.085,26 e R$6.390,05, e DETERMINAR a devolução em dobro da 

quantia paga indevidamente no valor de R$6.390,05. Custas pela ré, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição, com as anotações de estilo.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 929441 Nr: 48978-14.2014.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 CERTIDÃO

CERTIFICO que esta Central de Conciliação e Mediação da Capital recebeu 

os correntes autos, oriundo da Quinta Vara Cível da Capital, com a 

finalidade de agendar sessão de mediação, a qual foi designada para o dia 

20 de abril de 2018, às 10:30 horas.

Nos termos do enunciado 27 do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação 

– FONAMEC, solicito as devidas intimações das partes e advogados.

O referido é verdade e dou fé.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2018.

ANA CAROLINA NUNES LOPES CANÇADO GARCIA

Analista Judiciária

 Central de Conciliação e Mediação da Capital

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 947121 Nr: 58644-39.2014.811.0041

 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: NEIZA HEDUVIRGES DA COSTA MORAIS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que o recurso de apelação juntado ás fls. 88/94 é tempestivo. 

Sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte AUTORA para apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1023550 Nr: 33676-08.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIA GOMES MILLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NAHSAN - 

OAB:11.867-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Seguem as informações solicitas quanto ao endereço do réu.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1061856 Nr: 51813-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DA SILVA, MARILENE GONÇALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, ITAÚ SEGURADORA S/A, TOKIO 

MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, CAIXA 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:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes para, no prazo de 15(quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 1249853 Nr: 21063-82.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DUQUE DOS SANTOS AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERTEL - COOPERATIVA DE CRÉDITO 

MÚTUO DOS TELEFÔNICOS DO EST. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - OAB:3684

 Processo nº. 11725-84.2017.811.0041 - Código 1220741

Vistos e etc.

Apense-se aos autos principais de código 43538.

Recebo os embargos à execução para discussão, sem efeito suspensivo.

Intime-se a embargada, através de seus advogados, para oferecer 

impugnação, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de setembro de 2017.
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Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 215472 Nr: 24342-96.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER ROBERTO LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C E CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LTDA, A. L. INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL LTDA ( COLÉGIO 

EXPRESSÃO )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 a suspenção do presente feito em um ano, o qual deverá ser REMETIDO 

ao  a rqu i vo  p rov i só r i o ,  con fo r m e  n o v o  e n t e n d i m e n t o 

jurisprudência:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO. CABIMENTO. ARQUIVAMENTO 

PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 791, inciso III, do 

Código de Processo Civil – CPC, deve-se promover a suspensão do feito 

executivo, nos casos em que a parte exequente não consegue localizar 

bens passíveis de penhora, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de 

determinar o encaminhamento do feito ao arquivo provisório. 2. Deveras, o 

arquivamento provisório tem por escopo evitar que os autos do processo 

permaneçam em cartório, uma vez que as dependências do Juízo não 

costumam ter espaço físico suficiente para acomodar a quantidade de 

processos em curso, notadamente aqueles eventualmente suspensos. 3. 

Ademais, o mero arquivamento provisório, sem baixa na distribuição, não 

trará prejuízo à parte, porquanto possível requerer o desarquivamento, a 

qualquer tempo, quando localizar bens penhoráveis. 4. Agravo de 

Instrumento conhecido e provido.(TJ-DF - AGI: 20150020264533, Relator: 

NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 03/02/2016, 1ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2016 . Pág.: 146)”Em caso de 

arquivamento, fica desde já, autorizado o desarquivamento dos presentes, 

mediante simples petição.Cumpra-se com expedindo o necessário.Cuiabá, 

26 de outubro de 2017.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 219427 Nr: 27941-43.2005.811.0041

 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: NEIDE PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:4.410/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação às partes para ciência e manifestação acerca do retorno dos 

autos da instância superior, em 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 229165 Nr: 36172-59.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAZETA DIGITAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA COSTA E SILVA

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

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto A De Lamonica 

Freire - OAB:

 Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor do exequente certidão 

de credito nos termos do referido provimento. Em consequência, EXTINGO 

o feito, sem resolução do mérito nos termos do Provimento 84/2014 

CGJ-TJMT.Consigno que encontrando bens passiveis de penhora, deverá 

a exequente requerer a retomada da marcha processual perante este 

juízo, independente de recolhimento de custas processuais, o qual 

avaliará a pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° do 

referido provimento. Oficie-se ao SPC, SERASA e SCPC para que promova 

a inclusão dos nomes dos executados em seus cadastros, em 5 dias. 

Após a expedição da referida, intime-se a exequente para sua retirada, 

em seguida arquive-se os presentes autos com as cautelas de 

praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 236686 Nr: 5879-72.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SATIPEL INDUSTRIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMODORO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT, ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo a intimação do autor para retirar a certidão de 

crédito expedida, que encontra-se arquivada em pasta própria.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 367562 Nr: 5609-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL LIMA RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKSUÊS LEITE, REDE RECORD NEWS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - 

OAB:7.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JAKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B

 Processo n° 5609-43.2009.811.0041

 Código 367562

Despacho

Certifique se o exequente regularizou sua representação processual, 

como requerido á p. 530.

Como não houve composição, intime-se a parte exequente para requerer o 

que de direito.

Após, concluso para deliberação.

Cuiabá 05 de dezembro de 2017.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 430332 Nr: 11137-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMOBILIÁRIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI SILVERIO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8.476 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, procedo a intimação do autor para retirar a certidão de 

crédito expedida, a qual encontra-se arquivada em pasta própria.

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 710411 Nr: 3365-73.2011.811.0041

 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: ALAIDE MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO LUIZ DA ROCHA - 

OAB:20119/PR

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intime-se a ré para manifestar sobre a petição e documentos de p. 

217/232.
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 Dê-se vistas ao Ministério Público.

 Após, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 715256 Nr: 9414-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONI HENRIQUE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOETHEN E NOETHEN LTDA, JOÃO WALTER 

NOETHER

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

OAB:8.083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT

 Processo nº. 9414-33.2011.811.0041 - Código 715256

DESPACHO

 Em atenção ao princípio da não surpresa, consagrado pelo Código de 

Processo Civil em seu artigo 9º, determino a intimação da parte exequente 

para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar-se sobre a 

petição e documentos de p. 121/139.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, retornem os autos conclusos 

para decisão.

Cumpra-se imediatamente.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2017.

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

Juiz de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 820431 Nr: 26672-85.2013.811.0041

 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 DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA, SISAN 

ENGENHARIA LTDA, LOTUFO ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995, RODRIGO DAHMER - OAB:7395, 

VANESSA DA SILVA ALVES - OAB:19.155 MT

 Processo nº. 26672-85.2013.811.0041 - Código 820431

Vistos e etc.

Este feito estava concluso para julgamento antecipado, contudo, 

analisando detidamente os autos verifico que o despacho de p. 228 não 

foi publicado em nome dos patronos dos réus.

Assim, a fim de evitar eventuais alegações de cerceamento de defesa, 

converto o feito em diligencia e determino a intimação dos réus para:

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, 19 de janeiro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 831057 Nr: 36746-04.2013.811.0041

 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: PREMIÈRE HOTELARIA LTDA, DE JORGE HOTELARIA 

LTDA EPP, DE JORGE HOTELARIA LTDA EPP, DE JORGE HOTELARIA 

LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DIST. DE DIREITOS AUTORAIS/ECAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 Dessa forma, inexiste a omissão aventada pelo embargante, razão pela 

qual a rejeição aos aclaratórios é a medida que se impõe Nessa esteira, 

versa a jurisprudência. Veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - PROCEDÊNCIA - OMISSÕES - AUSÊNCIA - PRETENSÃO DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS Se o v. 

acórdão combatido lastreou-se em análise e debate da controvérsia 

acerca da posse com fundamentos suficientes para a solução da matéria, 

de rigor o desprovimento dos declaratórios, máxime se revelam pretensão 

de rejulgamento da causa. (ED 63308/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017- grifei). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO 

– COBRANÇA DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS – SOBRESTAMENTO DO 

FEITO (STJ, REsp 1578526/2016) – IMPOSSIBILIDADE - JULGAMENTO 

PARCIAL DO MÉRITO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS 

REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando 

integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou 

contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os 

embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese 

recursal já claramente rejeitada. (ED 30308/2017, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, 

Publicado no DJE 30/06/2017- grifei). Com essas considerações, REJEITO 

os Embargos de Declaração e mantenho a decisão embargada. 

Intimem-se. Cuiabá, 19 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 831339 Nr: 37017-13.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILDA NEGREIROS MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA ODONTOLOGICA SEMPRE SORRINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIMY SHELITTA PIRES - 

OAB:17.565/O, SUSANNE CHRISTINNE ROSA ARRUDA - 

OAB:17.606-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Antonio Marcos Garcia 

França - OAB/MT 6.482 - OAB:, Dr.ª Patrícia Paula de Freitas 

Favarete - OAB/MT 10.655 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação às partes para ciência e manifestação sobre a Proposta de 

Honorários Periciais, no prazo de 3 (três) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 846747 Nr: 50336-48.2013.811.0041

 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: NAURADY DA COSTA MARQUES MATTOS

 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-SC

 Certifico que o recurso de apelação juntado às fls. 119/165 são 

tempestivos. Sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o 

feito, com a finalidade de intimar a parte requerida para apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Cod. Proc.: 879194 Nr: 16305-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELESSANDRA DE SOUZA BRAUNA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PUBLIKA BRASIL COMUNICAÇÃO DIGITAL 

LTDA ME, JOSE CARLOS DE MELO MAS, JEAN RICARDO SCHNEIDER ME, 

GLEYCE LUANA OLIVEIRA MACIEL, LIBERTY COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:16202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OCTAVIO DE PAULA SANTOS 

NETO - OAB:196.717/SP

 Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso II do 

Código de Processo Civil.Custas pela autora. No entanto, sendo esta 

beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a sua exigibilidade. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 886216 Nr: 20694-93.2014.811.0041

 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: HELIO SOARES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA MARQUES PELETT - 

OAB:OAB/MT 11.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG

 Certifico que o Recurso de Apelação interposto às fls. 74/80 é 

tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente, impulsiono 

o feito e encaminho intimação à parte requerida para apresentar suas 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 886691 Nr: 21047-36.2014.811.0041

 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: ERICK VINICIUS CUNHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:16.501-B/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOA 

SANTOS - OAB:13.431-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência 

do débito cobrado pela ré no valor de R$131,62, vencido em 08/06/2013. 

Diante da atitude ilícita, CONDENO o banco réu ao pagamento de 

indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do 

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta 

sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas processuais pela ré, assim 

como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na 

distribuição.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 912163 Nr: 38283-98.2014.811.0041

 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: DOMANI LOCADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS CARLOS VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte requerente pessoalmente para que se manifeste acerca 

do prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 946695 Nr: 58448-69.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE BASTOS DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A - CLARO CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Claudison Rodrigues - 

OAB/MT 9.901 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB/MT 13.431 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito e encaminho 

intimação à parte autora para se manifestar sobre a petição de fls. 

142/152, referente ao cumprimento da condenação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1029139 Nr: 36382-61.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO DO NASCIMENTO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS. - OAB:13.431-B

 Certifico que, procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre 

o pagamento voluntário de fl.77/90, NO PRAZO DE 05 (Icinco) dias.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1059519 Nr: 50772-36.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE RAYEL, ANA PAULA MISCHIATTI DO 

AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA BALDUINO MEDEIROS 

- OAB:9.519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Henrique de Oliveira 

Santos - OAB:16.694-A, WILBER NORIO OHARA - OAB:8.261

 Posto isto, acolho a preliminar da ilegitimidade ativa e extingo o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV c/c art. 17, do 

CPC. Custas processuais pelos autores, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

NCPC. Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 

de dezembro de 2017. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1087146 Nr: 4800-09.2016.811.0041

 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: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL RICARDO MAGALHÃES DA SILVA, 

VALERIA CRISTINA COELHO RAFAEL SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Verifico que no acordo de p. 80/82 não consta a assinatura da ré Valeria 

Cristina Coelho Rafael Silva, o que impossibilita a sua homologação.

 Assim, intimem-se as partes para regularização, em 15 dias.

 Após, concluso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

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

 Cod. Proc.: 1089027 Nr: 5720-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉRICO RUBENS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDUARDO COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO COSTA E 

SILVA - OAB:OAB/MT 13.752

 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 e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) DANIEL ERMELINDO 

NERI, 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 aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1114547 Nr: 16525-92.2016.811.0041

 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: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA ROQUES DE FARIA, ESTELLA DE 

OLIVEIRA PARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Messias Gusmão - 

OAB:21183/O, LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL - OAB:10144/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para fornecer o resumo da 

inicial no endereço de email desta 5ª Secretaria Cível: 

cba.5civel@tjmt.jus.br, no prazo de (5) cinco dias, a fim de possibilitar a 

expedição do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1122385 Nr: 19806-56.2016.811.0041

 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: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA, SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, HOMOLOGO O ACORDO 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, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.Custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios na forma pactuada.Transitado em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição e cautelas de praxe.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

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

 Cod. Proc.: 1241351 Nr: 18515-84.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILSON A. DE CAMPOS MELO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO GOMES PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISNAIA POLLYANA G. 

SAMPAIO - OAB:7601/MT

 Vistos.

Recebo os embargos à execução para discussão.

A ação de execução (código 827264) não está garantida, tendo em vista 

que os embargos à execução foram ofertados por negativa geral. Diante 

disso, INDEDEFIRO o efeitos suspensivo requerido pelo embargante, nos 

termos do artigo 919, § 1º, CPC.

Intime-se o embargado, através de seus advogados, para oferecer 

impugnação, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2017.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000533-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STIEGEMEIER & REIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR OAB - MT0007191S (ADVOGADO)

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (REQUERIDO)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000533-06.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: STIEGEMEIER & REIS LTDA - ME REQUERIDO: CUIABA 

PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES 

LTDA, ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA, 

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING Vistos. 

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c anulação de cláusulas 

contratuais c/c indenização por danos materiais e morais c/c tutela de 

urgência proposta por Stiegmeir & Reis Ltda. – ME em face de Cuiabá 

Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., Royal 

Brasil Administração Empreendimentos Participações Ltda. e Consorcio 

Empreendedor Cuiabá Plaza Shopping, aduzindo, em síntese, que firmou 

contratos para ser lojista no Shopping Estação, com a promessa de 

cessão de direitos sobre a LUC (Loja de Uso Comercial) n. 1065. 

Descreve os contratos pactuados com os réus, bem como as condições 

tratadas. Narra que a previsão contratual era de receber a loja em 

fevereiro/2016 para a inauguração em abril/2016. Porém, já decorreram 

mais de um ano e oito meses e o Shopping não foi inaugurado, sendo que 

a atual previsão é para a entrega ocorrer no segundo semestre de 2018. 

Discorre sobre os valores investidos na franquia adquirida e que a 

previsão de entrega se arrastou demasiadamente e o negócio perdeu o 

tempo. Informa que notificou os réus para a rescisão dos contratos, uma 

vez que não cumpriram com a parte que lhes cabia em contrato, no 

entanto, continua sendo cobrado, mesmo não tendo causa à rescisão. 

Assim, para evitar prejuízos, requer o deferimento da tutela de urgência 

para determinar que os réus se abstenham de cobrar, negativar, protestar 

o seu nome, sob pena de multa diária. A inicial veio instruída com 

contratos, notificação. É o relatório. Decido. 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.” (destaquei) 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. 
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Destaquei). Deste modo, para o deferimento da tutela almejada pelo autor 

deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da 

demora. A autora aduz que teve gastos e que já era para estar 

explorando as atividades da franquia desde abril/2016, mas permanece 

inativa no aguardo da conclusão das obras do Shopping e ainda vem 

pagando a loja como se a mesma estivesse sido entregue, sem auferir 

receita. A fim de corroborar seus argumentos, a autora carreou nos autos 

os contratos de promessa de cessão de direito de integrar a estrutura 

técnica do Shopping, locação, franquia, bem como a notificação, 

demonstrando a relação jurídica narrada na exordial, assim como sua 

vontade de rescindir o contrato. A Cláusula Segunda do Contrato de 

Cessão Direitos de Integrar a Estrutura Técnica do Shopping Estação 

Cuiabá e Outras Avenças – LUC n. 1065 (City Shoes) estabelece: 

“Cláusula Segunda – Do Preço 2.1 Em contrapartida à promessa de 

cessão dos direitos objeto deste instrumento, a Cessionária pagará à 

Cedente a importância de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) da 

seguinte forma: (i) R$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscentos reais), a título 

de sinal e principio de pagamento, através de boleto bancário emitido 

pela(s) Cedente, com data de vencimento para 10/09/2015, cuja quitação 

está condicionada ao pagamento do referido boleto; e (ii) O saldo do 

preço, no valor de R$ 58.400,00 (cinquenta e oito mil e quatrocentos 

reais), será pago através de 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e 

sucessivas de R$ 2.433,33 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e 

trinta e três centavos) cada uma, vencendo-se a primeira em 10/10/2015 e 

as demais parcelas com vencimentos sucessivos, para o mesmo dia dos 

meses subsequentes à primeira parcela.” (ID 11347318) A autora notificou 

os réus da rescisão do contrato em outubro/2017 (ID 11347396). Porem, 

ainda assim as rés continuaram emitindo boleto de taxa de cessão, 

conforme ID 11347404. A abstenção de negativação do nome da autora 

nos órgãos de proteção ao crédito em tutela de urgência, não esgotará o 

mérito da demanda, eis que pretende também a declaração de rescisão 

dos contratos, declaração de nulidade de cláusulas, condenação dos réus 

na restituição de valores e, em multa contratual. Portanto, nesta fase de 

cognição sumária resta evidente a probabilidade do seu direito, diante da 

necessidade de manter o equilíbrio do contrato. Ademais, em abril de 2018 

completara dois anos do prazo estipulado para a entrega da LUC, sem que 

a loja tenha sido entregue para o autor explorá-la e ver o retorno do 

investimento. É certo, ainda, que a excessiva e injustificada demora no 

andamento da obra do empreendimento caracteriza inadimplemento 

contratual, passível de rescisão. O perigo da demora igualmente resta 

demonstrado, haja visto que, uma vez não interessado na manutenção 

dos contratos, não cabe a autora continuar pagando por algo que não 

pretende mais o uso, máxime pelo fato de as rés terem dado causa à 

rescisão. E, ainda, se as rés continuarem a emitir boleto de cobrança e 

não sendo efetuado o pagamento, a empresa fica na iminência de ver seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, o que causará sérios 

prejuízos de ordem moral e material, podendo ter frustrada suas 

negociações. Diante disso, verifico a presença dos requisitos 

autorizadores para a concessão da tutela de urgência, visto que a demora 

na prestação jurisdicional poderá trazer prejuízos à autora. Com estas 

considerações e fundamentos, defiro a tutela de urgência para determinar 

que as rés se abstenham de incluir o nome da autora no rol de 

inadimplentes, pelo contrato ora discutido, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00. Com advento do CPC/2015 ficou determinado pelo art. 334, § 1º 

que as audiências de conciliação deverão ser realizadas por conciliador 

ou mediador. A par disso, em atenção ao Ofício n.º 315/2016 – CCMC, 

designo o dia 17 de abril de 2018 (17/04/2018) às 09:30 horas para a 

audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Citem-se e intimem-se os réus 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). Deixo de conceder o prazo 

estabelecido no art. 303, I, do CPC, uma vez que a inicial se encontra 

completa, sendo desnecessário o aditamento. Intimem-se todos. Cuiabá, 

22 de janeiro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1234475 Nr: 16369-70.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GALDINO DE ALENCASTRO, ESPÓLIO DE 

DEOLINDA CELINA FERNANDES ALENCASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILINO RODRIGUES FERREIRA, AIDE 

MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono com a finalidade de intimar a parte Autora para que, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 101190 Nr: 14970-31.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AERSON GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT, 

VIVIANE DE MELO ALMEIDA - OAB:6762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 15367 Nr: 11275-74.1999.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR RIBEIRO CALVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO ZILIO - 

OAB:2428, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, HAMILTON 

FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322

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

OAB:12342, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO PRADO - OAB:10001/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 773168 Nr: 26300-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:MT/7008-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORIVALDO RIBEIRO - 

OAB:1276/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 921838 Nr: 44472-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVEXTE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE 

TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA GUIMARAES NOVAIS - 

OAB:8892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULYSSES RIBEIRO - 

OAB:5464/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DILMA GUIMARÃES NOVAIS, para devolução 

dos autos nº 44472-92.2014.811.0041, Protocolo 921838, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 1009753 Nr: 27482-89.2015.811.0041

 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: JOAQUIM ALVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA & PREVIDÊNCIA S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:OAB/MT 16.247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 172214 Nr: 21085-97.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ GORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DIAS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS FERNANDO FONTES 

VON KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:3273/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 

(dez)retirar o auto e a carta de adjucidação e providenciar a averbação 

junto ao cartório de registro de imóveis competente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 226500 Nr: 33804-77.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE AMORIM NOVAES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - ASPOJUC

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

OLIVEIRA - OAB:

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

OAB:6065/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 340766 Nr: 10973-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAVILHA IND. E COMÉRCIO DE RAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUZ E SILVA - OAB:8649, EDEVAL DÓRICO DA CRUZ E SILVA - 

OAB:9091-MT, FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - OAB:15.356/MT, 

HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6.474/MT, HUDSON CESAR MELO 

FARIA - OAB:6474 MT, JOÃO VICENTE M. SCARAVELLI - 

OAB:3.933/MT, KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARÃES - 

OAB:15.620/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 452652 Nr: 24749-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA PAES DE BARROS - 

OAB:8.635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 776971 Nr: 30306-26.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO FERREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ESCOLA EXATA LTDA ME, LUIZ 

FERNANDO M. DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSA FERREIRA 

ZELASKI - OAB:14156/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - 

OAB:NUCLEO CIVEL

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca da petição em fl. 178, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 936692 Nr: 52941-30.2014.811.0041

 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: MARIA DA GLÓRIA FELIPE DE AZEVEDO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARIA CEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 
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OAB:6474/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 951065 Nr: 405-08.2015.811.0041

 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: FFCDJ, LINDOMAR FRANCISCO DE JESUS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 05 (cinco) dias.

Luciene Messias de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 1084312 Nr: 3553-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA RODRIGUES DE ARRUDA

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

FLORÊNCIO - OAB:10.467/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 19938 Nr: 5169-38.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAILEV E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CORSINO 

GONÇALVES NONATO - OAB:6.866/MT, EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO - OAB:3449/MT, Simoni Leiser Sabo de Oliveira Pona - 

OAB:10.672

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

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

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

Lucas Freitas Viana - Estagiário de Direito.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 785388 Nr: 39236-33.2012.811.0041

 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: BENEDITA EIDIL DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBALDO MONTEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA APARECIDA SILVEIRA 

MARTINS - OAB:20.384, Russivelt Paes Cunha - OAB:12487/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 785466 Nr: 39316-94.2012.811.0041

 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: BRUNO MENEGHETI RADIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - 

OAB:12040/MT, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:OAB/MT 10.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA ZILLO MARTINI - 

OAB:172.402, XAVIER TORRES VOUGA - OAB:154.356/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono com a finalidade de intimar a parte Autora para que, querendo, 

manifestar acerca de fls. 276, no prazo 15 (quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 811832 Nr: 18319-56.2013.811.0041

 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: MISMA THALITA DOS ANJOS COUTINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ECLAÍS SANDY SOUZA DOS 

ANJOS - OAB:21296/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgard Pereira Veneranda - 

OAB:30.629-MG

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerda do ofício, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

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

 Cod. Proc.: 875019 Nr: 13416-41.2014.811.0041

 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: IRACEMA DE LIMA SOUZA

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

S.A, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DA SILVA BARBOSA - 

OAB:11510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

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

PATINI - OAB:11660/MT, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Impulsiono os autos para INTIMAR as partes para manifestarem acerca do 

cálculo (fls. 325/327), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

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

 Cod. Proc.: 934760 Nr: 51844-92.2014.811.0041

 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: PABLO DIEGO CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)

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

ROSA - OAB:10.097 / MT, DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN - 

OAB:OAB/19637, VINICIUS ARRUDA MONTEIRO DA SILVA - 

OAB:21391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826/A
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 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1067408 Nr: 54261-81.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAGO HENRIQUE TEIXEIRA

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

SEGURO DPVAT S.A

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

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida, através 

de seu patrono, para trazer a guia de depósito dos honorários, tendo em 

vista não costar o número da conta judicial, não sendo possível vincular o 

valor a conta única para expedição do alvará. Não havendo manifestação 

os autos serão encaminhados ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1069235 Nr: 55085-40.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DOUGLAS SARDINHA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN CUNHA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Decorrido o prazo recursal da decisão proferida à fl. 120 dos Embargos à 

Execução em apenso (cód. 1109313), defiro o pedido de penhora via 

sistema Bacenjud, nos termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do 

Código de Processo Civil, conforme requerido em fls. 35/37.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a 

executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste o exequente no prazo de 05 (cinco) dias.

Inexistindo manifestação do exequente, o intime pessoalmente para que 

promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000924-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIOS OLIVEIRA TORRES RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA PRETEL FEITOSA OAB - MT0013368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Vistos etc. Marcos Vinicios Oliveira Torres Rondon ajuizou a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais com Tutela de Urgência desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A, ambos já qualificados nos autos. O 

Requerente sustenta ser consumidor de energia elétrica fornecida pela 

concessionária Requerida, registrado sob a unidade consumidora n. 

6/1686302-9. Argumenta que a partir do ano de 2014 foi surpreendido com 

as faturas de energia elétrica em valores abusivos, que não condizem 

com o real consumo da sua residência. Salienta que reside sozinho, em 

uma casa com poucos cômodos e eletrodomésticos. Ressalta que a 

concessionária Requerida suspendeu o fornecimento de energia elétrica 

em sua residência, em virtude do não pagamento das faturas abusivas. 

Aponta que tentou solucionar o impasse administrativamente, mas não 

logrou êxito no intento. Objetiva, em sede de tutela de urgência, que a 

requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica na sua unidade 

consumidora e se abstenha de incluir seu nome junto ao rol dos órgãos de 

inadimplentes. A inicial veio acompanhada de documentos. O Requerente 

apresentou emenda à inicial. Relatado o necessário. Decido. Recebo a 

emenda à inicial de id n. 11420914, com seus documentos, e passo à 

apreciação do pedido de tutela de urgência. A tutela de urgência, como no 

caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia diante da 

obrigação em questão que é perfeitamente discutível, face os documentos 

juntados com a inicial, em especial os de n. 11420930, 11420933, 

11402312, 11402327, 11402332, 11402338 e 11402358, que indicam, em 

contraposição às faturas do ano de 2010 e 2011 (id n. 11402252 e 

11402257), assim como das fotos dos eletrodomésticos que guarnecem a 

residência do autor (id n. 11402242), que as faturas em discussão nos 

autos encontram-se majoradas, presumindo suposta irregularidade na 

medição. Por sua vez, resta em evidência a urgência do pedido, uma vez 

que receber a notícia de corte no fornecimento de energia elétrica, por si 

só, causa ao Requerente, sem dúvida alguma, prejuízos de grande monta. 

Ainda mais, porque a demanda versa acerca de serviço de energia 

elétrica, bem considerado essencial à vida, saúde e à dignidade da 

pessoa humana, esta última fundamento da Constituição da República (art. 

1º, inciso III, da CF). Via de consequência, uma vez que as faturas estão 

sendo discutidas judicialmente, entendo que, ao menos neste momento, 

incabível a inclusão do nome do Requerente junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Desta forma, pelas provas carreadas aos autos, nesta fase de 

cognição sumária, entendo presentes os requisitos exigidos no artigo 300 

do Código de Processo Civil para deferimento da tutela pretendida. Diante 

do exposto, presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que 

a concessionária Requerida restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora de n. 6/1686302-9, no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, e se abstenha de inserir o nome do Autor junto aos 

órgãos de inadimplentes, em relação às faturas em discussão nos autos. 

Fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento 

da presente, até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro à parte Autora 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Quanto a inversão do ônus da prova, o §1º, do 

artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 24 de abril de 

2018, às 09:00 horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação 

instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 
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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). SIRVA-SE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, QUE DEVERÁ 

SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA, CASO 

NECESSÁRIO. Cumpra-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2018. 

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

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021576-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS DE SOUZA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI DUTRA GOMES (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, manifestar 

acerca da correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020579-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE OLIVEIRA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO)

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)

 

Intimação da parte Autora, para se manifestar do pagamento da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014222-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAL CARDOSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Embargada para, 

no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000436-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS OAB - DF41952 (ADVOGADO)

VALDIRENE DIAS COSTA OAB - MT0010770A (ADVOGADO)

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pedido constante do ID nº9459356.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000403-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDE COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

VALDIRENE DIAS COSTA OAB - MT0010770A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS OAB - DF41952 (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pedido formulado no ID nº9292383.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000028-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDILNETE MARIA DE MORAIS SOUZA VANINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

VALDIRENE DIAS COSTA OAB - MT0010770A (ADVOGADO)

RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER OAB - DF19535 (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS STURZENEGGER OAB - DF1942-A (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao 

pedido constante do Id nº9292383

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025720-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018850-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. B. M. (REQUERENTE)

CIRILO RIBEIRO DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024087-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)
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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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010331-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FANAVIA DE FRANCA DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1010331-25.2017.8.11.0041 VISTOS, FANAVIA DE FRANÇA DOURADO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

14/11/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo 

coma lei 6.194/74. Relatório de Ocorrência juntado no ID: 5865615 A 

Requerida apresentou contestação no ID: 8153297 arguindo em preliminar 

a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, propugnou pela inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, discorreu 

pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial realizado por perito judicial corroborado no ID: 9573152. 

Impugnação a contestação corroborado no ID: 10205984. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

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 de 1974, 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 tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 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. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, 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). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado relatório de ocorrência no ID: 

5865615, demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o 

nexo de causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se 

infere da conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 9573152. 

Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 

de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do 

Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer 

causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em 

atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, 

com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida 

provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização 

deve ser proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de 

Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 

19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da 

invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, 

com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 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 

acostado aos autos no ID: 9573152 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do membro inferior esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de controvérsia 

REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu 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 CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pagar ao Requerente, FANAVIA DE FRANÇA DOURADO, a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

referentes 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 inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 14/11/2016 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, §2º, do NCPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000044-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)
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LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS OAB - DF41952 (ADVOGADO)

VALDIRENE DIAS COSTA OAB - MT0010770A (ADVOGADO)

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca do pedido constante do ID nº.9459228

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011346-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REIS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerida, para apresentar contrarrazões ao Recurso 

de Apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030936-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA URBANIZADORA CUIABA LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação da parte Requerida, para apresentar contrarrazões ao Recurso 

de Apelação interposto no autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010786-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN ZULIANO DOMINGOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Requerida, para apresentar contrarrazões ao Recurso 

de Apelação interposto no autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020761-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMIR DO ESPIRITO SANTO FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021371-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013099-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA BAPTISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013303-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA IZAIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (ADVOGADO)

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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021548-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021245-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDETH MEIRE DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021702-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021373-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021552-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER SILVA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019209-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADALBERTO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025727-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014322-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PINHEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015586-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CARVALHO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021749-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS CAVALCANTE SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015021-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO BERNEGOZZI DE ALCANTARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016909-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO GAMELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Autora, para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000693-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUCLEISSON BORTOLIN SILVESTRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte Autora, para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto nos autos.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013964-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THELMA DIAS DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025441-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMMARINA CURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025422-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON SILVA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024806-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONAN DOS SANTOS MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022117-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL MIRANDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022117-03.2016.8.11.0041 VISTOS, EZEQUIEL MIRANDA DA SILVA, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

10/10/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no ID: 4322219. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 5578318, arguindo em preliminar 

a necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de 

ocorrência lavrado na data do fato, 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 quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial 

corroborado no ID: 7337639. Impugnação a contestação juntada no ID: 

8039666. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida 

pela Seguradora Líder S/A, 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 de 1974, 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 tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

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. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, 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). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis nºs. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 4322219) não ter sido elaborado na data do 

acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito Autoral, uma 

vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 7337639. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 
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impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 2009, em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 

uma das mãos, 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 

acostado aos autos no ID: 7337639 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade 

laborativa da mão esquerda, a indenização deve corresponder, portanto a 

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, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, proferido no recurso representativo de controvérsia 

REsp. n. 1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu 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 CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pagar ao Requerente, EZEQUIEL MIRANDA DA SILVA, a quantia 

de R$ 2.362,50 (dois mil. trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), referentes 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 inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 10/10/2016 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024955-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002379-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELANY DE SOUSA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1002379-92.2017.8.11.0041 VISTOS, ELANY DE SOUZA SANTOS, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

04/12/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a Lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no ID: 4711785. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 8015419, arguindo em preliminar 

a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária 

a realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência 

de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 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 quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo pericial realizado 

por perito judicial corroborado no ID: 8373792. Impugnação a contestação 

juntada no ID: 9016266. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO 

– NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 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. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, 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). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis nºs. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 4711785) não ter sido elaborado 

na data do acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito 

Autoral, uma vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de 

causalidade e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de ID: 8373792. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos, 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 acostado aos autos 

no ID: 8373792 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 77 de 669



parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, perda de 

25% (vinte e cinco por cento) da capacidade laborativa da mão esquerda, 

a indenização deve corresponder, portanto a 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, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no 

recurso representativo de controvérsia REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 

898), que definiu 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 CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, ELANY DE SOUZA SANTOS, a quantia de R$ 2.362,50 (dois 

mil. trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referentes 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 inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 04/12/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024402-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUITA ANTONIA DA CRUZ CEZARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015773-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ LOUREIRO MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014655-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA GABARRAO DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Autora para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013350-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BONATTO QUIOTA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024453-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GUILHERME DA SILVA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025403-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILTON INACIO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025397-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER ARAUJO MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024052-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014198-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013906-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO BRUNO DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

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)

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, bem como 

procedo à intimação das partes para, manifestar acerca do laudo pericial.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1000224 Nr: 23561-25.2015.811.0041

 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: TEREZA DIAS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca do pagamento da condenação de fls. 117/120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 461831 Nr: 30652-45.2010.811.0041

 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: CLAUDINEI VIEIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - 

OAB:6.711/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2542/MT, NÁJILA PRISCILA FARHAT - OAB:6770

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412833 Nr: 2094-63.2010.811.0041

 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: OSVALDO DALLEGO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO, 

para devolução dos autos nº 2094-63.2010.811.0041, Protocolo 412833, 

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.: 589064 Nr: 6412-85.1993.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) VANDERLEI ESTELVIO MICHALSKI, para 

devolução dos autos nº 6412-85.1993.811.0041, Protocolo 589064, 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.: 711133 Nr: 4152-05.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMEL YASSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI CAPOROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, DRA. DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4.939, 

EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6896/MT, LILIANE 

PEREIRA DOS SANTOS - OAB:11088/MT, MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3.551/MT

 Ante ao exposto, nos termos do artigo 1022 do CPC CONHEÇO dos 

presentes embargos e no mérito JULGO PROCEDENTE atribuindo-lhe 

excepcionalmente EFEITOS INFRINGENTES, para REVOGAR A DECISAO 

DE FLS. 883, determinando a venda judicial dos imóveis em hasta pública, 

conforme determina o art. 1.322 do Código Civil e os artigos 879 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Fica desde já autorizado a 

liberação do valor depositado as fls. 847/851 em favor do depositante, 

Jamel Yassi, mediante Alvará na conta bancária a ser informada nos 

autos.Encaminhem-se os autos à Central de Praça e Leilão criada pelo 

Provimento n.025/2011 e n.024/2012 do Conselho da Magistratura do 

Estado de Mato Grosso.Deixo de estabelecer as regras previstas nos 

artigos 880, I e 855 do CPC, em razão de já estarem regulamentadas pela 

PORTARIA Nº 005/2016 – DF (Diretoria do Fórum da Capital), que dispõe 

sobre o credenciamento de Leiloeiros Oficiais e Leiloeiros Rurais e do 

cadastro de Arrematantes perante o Fórum da Capital e dá outras 

providências.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de dezembro de 

2017.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 955618 Nr: 2886-41.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA GOMES

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do pagamento voluntário da condenação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 117452 Nr: 6465-17.2003.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS KRIZIZANOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA BENEDITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 525,§1º do NCPC, ACOLHO 

PARCIALMENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

ofertada pela parte Executada, para afastar do cálculo da parte Exequente 

a incidência de juros compostos e o índice de correção monetária pelo 

IGPM, devendo o valor dos honorários sucumbenciais, R$ 500,00 

(quinhentos reais), ser acrescido de juros de 1% ao mês a partir de 

01/04/2015 e correção monetária (INPC) a partir do acórdão de fls. 210 – 

14/01/2014.Indefiro o efeito suspensivo em razão da ausência de garantia 

do juízo, nos termos do §6º do artigo 525 do CPC.DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte Executada, sem efeitos não retroativos (ex 

nunc) não isentando a condenação nos ônus de sucumbência arbitrados 

na sentença na fase de conhecimento.Faculto a parte Exequente trazer 

aos autos a planilha atualizada do valor da condenação em observância 

aos parâmetros ora estabelecidos, devendo ainda, requerer o que de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, por 

meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência 

de bens penhoráveis, ou outra providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.Fica 

desde já a parte Exequente cientificada de que a contagem do prazo de 

prescrição intercorrente previsto no art. 921, §4º, tem início 

automaticamente a partir do término da suspensão/paralisação do 

processo, pelo prazo que trata o §1º do referido artigo. Consigno ainda 

que após a realização de buscas via sistemas disponíveis ao juízo 

(BACENJUD, RENAJUD e outros), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que a parte Exequente demonstre a 

modificação da situação econômica do Executado e os autos serão 

extintos, com expedição da Certidão de Crédito, nos termos da parte final 

do §2º do artigo 921 e do artigo 4º do Provimento n. 

84/2014-CGJ-MT.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 19 de dezembro de 

2017.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 384772 Nr: 20385-48.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABÁ/PAROQUIA 

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ALMEIDA FREITAS, KATLIN CALMON 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, GERALDO UMBERLINO NETO - OAB:10209, JONEL 

BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/O

 Código: 384772

Vistos, etc.

Às fls. 131/132, pretendem os executados o parcelamento do saldo 

remanescente desta execução, em três parcelas.

 Devidamente intimada, a exequente recusou a proposta, considerando 

que os devedores descumpriram os acordos já firmados entre as partes, 

pugnando pela adjudicação do bem penhorado nestes autos.

DECIDO.

Após a reforma do Código de Processo Civil, houve a vedação expressa 

de aplicação do instituto do parcelamento legal em execução de título 

judicial, ou seja, a norma é aplicável tão somente às execuções de título 

extrajudicial (artigo 916, §7º do CPC).

Assim, impossível a aplicação do parcelamento judicial na forma como 

proposta, razão pela qual INDEFIRO o referido pedido, facultando às 

partes a composição amigável.

Em prosseguimento da execução, nos termos do artigo 826 do CPC, 

intimem-se os executados, para querendo remir o débito, no prazo de 05 

(cinco) dias. INTIME-SE, via DJE, na pessoa de seu advogado para o 

referido fim.

Se decorrido in albis, DEFIRO o pedido de adjudicação do bem penhorado 

nestes autos, em favor do exequente, pelo saldo devedor remanescente, 

nos estritos termos do acordo firmado entre as partes as fls. 122/124.

 Em face da anuência do devedor com a adjudicação do bem, manifestada 

no referido termo de aditamento de acordo supra referido, determino 

desde logo, a expedição do Auto de Adjudicação, conforme dicção do 

artigo 877, §1º, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 19 de dezembro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 429133 Nr: 10459-09.2010.811.0041

 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: LINCONL MEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANCARY SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 589072 Nr: 5247-66.1994.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVERGER TRANSPORTE DE DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) VANDERLEI ESTELVIO MICHALSKI, para 

devolução dos autos nº 5247-66.1994.811.0041, Protocolo 589072, 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): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 828235 Nr: 34092-44.2013.811.0041

 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: NP LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO ROSA DA SILVA, YOSHIKIYO 

KAZAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAUJO - OAB:13807/O

 Certifico que,encaminho intimação da parte autora para manifestar acerca 

das fls.167/170.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 922138 Nr: 44656-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 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: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:1.3571-B/MT, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, HELENISE SESTI REGHELIN - OAB:57752, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT

 Processo Código nº 922138

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença que a parte executada devidamente 

intimada, deixou de pagar a condenação, tendo a parte exequente 

formulado nos autos, pedido de penhora eletrônica para garantia do valor 

exequendo.

Isto posto, não havendo nos autos comprovação do pagamento da 
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condenação, defiro o pedido de penhora requerida as folhas 380/382, 

formalize-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via 

Sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerários em conta bancária 

existente em nome da parte executada, até o limite do valor exequendo.

 Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe 

a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A penhora realizada no Bacenjud, obteteve resultado positivo, sendo 

bloqueando na conta Bancária da parte executada o valor de R$ 

78.579,50 (setenta e oito mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta 

centavos), os quais foram transferidos para a Conta Única do TJ/MT, 

conforme número do Identificador de Depósito – ID, gerado no recibo de 

transferência, cujo extrato segue anexo a esta decisão.

Constituo como termo de penhora, o extrato do emitido pelo Bacenjud 

comprovando o bloqueio de valores.

Oficie-se a Conta Única do TJ/MT, solicitando a vinculação do valor 

penhorado para estes autos.

Intime-se a parte executada da penhora realizada, por seu patrono, via 

DJE.

 Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 948168 Nr: 59249-82.2014.811.0041

 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: GERSON PEREIRA DA SILVA

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca 

do pedido de desistência formulado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1131315 Nr: 23538-45.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Código: 1131315 Vistos, etc.Instadas as partes a apresentarem as 

provas que pretendem produzir, a requerida, pugnou pela produção de 

prova oral e testemunhal (fls. 355); a requerente, a seu turno, pretende 

produzir prova testemunhal (fls. 356).Decido.Do exame do conjunto 

probatório apresentado, entendo que este feito está apto a receber 

julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória. Com 

efeito, o julgador é o destinatário final das provas e a ele cabe decidir 

sobre o necessário à formação do próprio convencimento. Nesse 

sentido:“(...)".Destarte, a prova documental colacionada aos autos 

mostra-se suficiente para uma perfeita compreensão e deslinda da 

questão, razão pela qual INDEFIRO a produção das provas requeridas, eis 

que não se mostram úteis ao processo, considerando se tratar de matéria 

de direito.Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos 

conclusos para sentença.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 19 de 

dezembro de 2017.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 334824 Nr: 5469-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO GONÇALVES FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENA PATRICIA FREITAS - 

OAB:OAB/MG79.760, JOSÉ ARNALDO JANSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:44698

 Processo Código nº 334824

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença que a parte executada devidamente 

intimada, deixou de pagar o remanescente da condenação, tendo a parte 

exequente formulado nos autos, pedido de penhora eletrônica para 

garantia do valor exequendo.

Não havendo nos autos comprovação do pagamento do saldo 

remanescente da condenação, defiro o pedido de penhora requerida as 

folhas 197, formalize-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central do 

Brasil, via Sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerários em conta 

bancária existente em nome da parte executada, até o limite do valor 

exequendo.

 Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe 

a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A penhora realizada no Bacenjud, obteteve resultado positivo, sendo 

bloqueando na conta Bancária da parte executada o valor de R$ 

27.318,89 (vinte e sete mil trezentos e dezoito reais e oitenta e nove 

centavos), os quais foram transferidos para a Conta Única do TJ/MT, 

conforme número do Identificador de Depósito – ID, gerado no recibo de 

transferência, cujo extrato segue anexo a esta decisão.

Constituo como termo de penhora, o extrato do emitido pelo Bacenjud 

comprovando o bloqueio de valores.

Oficie-se a Conta Única do TJ/MT, solicitando a vinculação do valor 

penhorado para estes autos.

Intime-se a parte executada da penhora realizada, por seu patrono, via 

DJE.

 Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 352371 Nr: 22622-89.2008.811.0041

 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: LILIANE PINTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARAZUL VEÍCULOS COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233/MT, IVANOWA RAPOSO 

QUINTELA - OAB:5.379/MT, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - 

OAB:14.051/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700, MARIA 

ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, PAULO CESAR 

ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT

 Código do Processo nº 352371

Vistos,

 Trata-se de processo em fase Execução de Sentença, onde a parte 

Exequente discorda do valor depositado pela executada nos autos, 

alegando não são suficientes para pagar o débito exequendo, apresenta 

impugnação, requerendo ao final o levantamento do valor incontroverso e 

o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente.

Sendo incontroverso o valor depositado pela executada nos autos, defiro 

o pedido de levantamento formulado pela exequente, expeça-se alvará em 

seu favor para levantamento do valor depositado as folhas 529/530, com 

os rendimentos do período, na conta indicada as folhas 539.

 Após, diga a executada quanto a impugnação apresentada, a seguir, 

voltem-me os autos conclusos para decisão da impugnação.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes
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 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 373491 Nr: 9894-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT, 

MANT.DO CENTRO UNIVERSITÁRIO-UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:216470

 (...)Pretende a executada, advogando em causa própria, o desbloqueio de 

valores penhorados via BACENJUD em sua conta bancária, argumentando 

que se trata de poupança, portanto impenhorável. Outrossim, oferece em 

pagamento do débito a prestação de serviços advocatícios ao exequente 

até o limite da dívida, acrescentando por fim, não ter outros bens 

penhoráveis (fls. 120/134).Instado a se manifestar, o exequente pugnou 

pelo indeferimento dos pedidos, bem como pelo levantamento do valor 

penhorado e prosseguimento da execução com a expedição de mandado 

de penhora (fls. 136/141).DECIDO.No que tange ao pedido de desbloqueio 

do valor penhorado na conta bancária mantida junto ao Banco do Brasil, 

constato que o documento apresentado (um comprovante de saldo do dia 

– fls. 127), não demonstra de forma satisfatória que o valor bloqueado se 

trata de reserva de poupança. É cediço que a imposição legal contida no 

art. 833, X, do NCPC, busca garantir o mínimo existencial ao devedor, 

como ilação do princípio da dignidade da pessoa humana, enaltecido a 

fundamento da República Federativa do Brasil, em seu art. 1º, inciso III, de 

forma a garantir um numerário mínimo que permita a subsistência 

digna.Entretanto, observa-se que essa constrição de numerário em 

agência bancária não é absoluta, podendo ser afastada quando 

comprovado que a conta poupança não se presta ao objetivo de 

acumulação de reservas financeiras.Nesse sentido:“(...)”Deste modo, 

INDEFIRO o pedido de desbloqueio.Outrossim, no que tange ao pedido de 

pagamento através de prestação de serviços advocatícios, em face da 

recusa manifestada pelo exequente, e ainda, considerando que a 

execução se processa no interesse do credor (NCPC, artigo 797), 

INDEFIRO o referido pedido.Por corolário, expeça-se Alvará do valor 

penhorado, em favor do exequente, para crédito na conta bancária 

indicada. Por fim, expeça-se mandado de penhora dos bens que 

guarnecem a residência da executada, salvo aqueles tidos como 

impenhoráveis (art. 833, II e III do CPC).Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 

19 de dezembro de 2017.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 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: FABIULA MULHER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 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): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 735500 Nr: 31855-08.2011.811.0041

 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: ADRIANA ANTONIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMF - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA 

FILHO - OAB:12.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 737792 Nr: 34313-95.2011.811.0041

 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): JOSUEL GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, manifestar interesse no prosseguimento 

do feito, nos termos do provimento 84/14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 742904 Nr: 39841-13.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASABIO DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENARIO JOSE DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder à 

retirada da carta de ADJUDICAÇÃO expedida nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 771794 Nr: 24877-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA MULT INDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder à 

retirada da carta de ADJUDICAÇÃO expedida nos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 806076 Nr: 12548-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIMIRO CESARIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido 144/150, determinando o 

prosseguimento da execução.Intime-se a devedora, via de seu advogado 

(DJE), para pagamento espontâneo do débito, no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de multa de 10%(dez por cento) sob o montante do débito, 

além dos honorários advocatícios relativos a esta fase, em idêntico 

percentual.Havendo pagamento ou manifestação do devedor, diga a 

exequente em 05(cinco) dias.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 12 de 

dezembro de 2017.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 946387 Nr: 58263-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDGA, DANYELE APARECIDA GOMES AQUINO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYELE APARECIDA GOMES 

AQUINO - OAB:9.140/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Processo Código nº 946387

Vistos,

Nesta Execução de sentença a parte executada compelida a depositar 

nos autos o valor da multa estabelecida no acordo, conforme compelida 

pelo despacho de folhas 141, deixou de se pronunciar nos autos, vindo a 

parte exequente requerer a realização de penhora eletrônica via 

Bacenjud, para penhora do referido valor.

Diante do exposto, não havendo comprovação nos autos da restituição do 

valor da multa, defiro a penhora eletrônica requerida pelo exequente, 

formalize-se a busca no Banco Central do Brasil, via Bacenjud, para 

penhora de valores na conta corrente existente em nome da parte 

executada, até o limite da multa estabelecida na avença.

Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe 

a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A penhora realizada no Bacenjud, obteteve resultado positivo, sendo 

bloqueando na conta Bancária da parte executada o valor de R$ 510,00 

(quinhentos e dez reais), os quais foram transferidos para a Conta Única 

do TJ/MT, conforme número do Identificador de Depósito – ID, gerado no 

recibo de transferência, cujo extrato segue anexo a esta decisão.

Constituo como termo de penhora, o extrato do emitido pelo Bacenjud 

comprovando o bloqueio de valores.

Oficie-se a Conta Única do TJ/MT, solicitando a vinculação do valor 

penhorado para estes autos.

Intime-se a parte executada da penhora realizada, por seu patrono, via 

DJE.

 Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 954117 Nr: 2126-92.2015.811.0041

 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: ALDEIDES MACEDO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BASIL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 118 foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Embargada (autor) 

para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1028559 Nr: 36070-85.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE SOUZA ANDRADE

 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

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar-se 

acerca do pagamento da condenação de fls.249/253.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1160572 Nr: 36189-12.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPP INSTITUTO PANTANAL PACÍFICO, CARLOS 

VLADIMIR ARIEL SORIA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BONY AÇAÍ COM. 

IMP. DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALMEIDA VENÂNCIO 

LOUREIRO - OAB:OAB/MT 12.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12,208-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1168978 Nr: 39691-56.2016.811.0041

 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: GETULIO SOARES DE OLIVEIRA

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

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

OAB:17.676/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 99/103 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1269430 Nr: 27471-89.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHOPPERIA CARIBE LTDA - ME, RENATO PEDEMONTE 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17.066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CP nº 1269430

Vistos,

 Cuida-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo, por força da 

Resolução 11/2017-TP, objetivando intimação.

Estando a presente missiva, revestida dos requisitos exigidos pelo art. 260 

do CPC, determino o cumprimento da ordem deprecada, servindo a cópia 

como mandado.

 Estando devidamente cumprida, devolva-se ao Juízo de origem com as 

nossas homenagens, observando as formalidades legais, estabelecidas 

na CNGC/MT.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1271638 Nr: 28209-77.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMS MANUTENÇAO PREDITIVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA E. P. P., ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Encaminho o presente feito, a secretaria, para que sejam apensados ao 

processo de Execução indicado no pedido inicial, e certificada sua 

tempestividade, de acordo com o disciplinado pelo artigo. 915 do CPC.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se a parte embargante

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 2017.
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 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 322387 Nr: 23806-17.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONYCLEUSON VALÉRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6624/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho intimação da parte requerente. Dito Isto, segue a 

referida sentença:(...) Transitado em julgado, INTIME-SE a parte Exequente 

para requerer o que entender de direito, exibindo demonstrativo atualizado 

do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 343952 Nr: 14532-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

CLODOALDO ANTONIO BAÍA HERANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA GISELE MONTEIRO DOMINGUES, 

LUCELENA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAÍA 

HERANI - OAB:13288, CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - 

OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CARVALHO BADINI 

DOS SANTOS - OAB:15393/MT, ESDRAS SIRIO VILA REAL - OAB:8364, 

WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10767

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. Oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 385992 Nr: 21760-84.2009.811.0041

 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): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6525 

MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

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

OAB:86235/RJ, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Processo Código nº 385992

Vistos,

Trata-se de Execução de Sentença que a parte executada devidamente 

intimada, deixou de pagar a condenação, tendo a parte exequente 

formulado nos autos, pedido de penhora eletrônica para garantia do valor 

exequendo.

Não havendo nos autos comprovação do pagamento da condenação, 

defiro o pedido de penhora requerida as folhas 111/113, formalize-se a 

ordem de bloqueio junto ao Banco Central do Brasil, via Sistema Bacenjud, 

a fim de penhorar numerários em conta bancária existente em nome da 

parte executada, até o limite do valor exequendo.

 Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe 

a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A penhora realizada no Bacenjud, obteteve resultado positivo, sendo 

bloqueando na conta Bancária da parte executada o valor de R$ 

24.967,99 (vinte e quatro mil novecentos e sessenta e sete reais e 

noventa e nove centavos), os quais foram transferidos para a Conta 

Única do TJ/MT, conforme número do Identificador de Depósito – ID, 

gerado no recibo de transferência, cujo extrato segue anexo a esta 

decisão.

Constituo como termo de penhora, o extrato do emitido pelo Bacenjud 

comprovando o bloqueio de valores.

Oficie-se a Conta Única do TJ/MT, solicitando a vinculação do valor 

penhorado para estes autos.

Intime-se a parte executada da penhora realizada, por seu patrono, via 

DJE.

 Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 704000 Nr: 38667-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE TOSHITAKA KATO, JOÃO PAULO 

KATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 704000

Vistos,

Trata-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa que a autora 

vem aos autos anexar Guia de Depósito para pagamento da condenação.

Dessa forma, intime-se a parte requerida para no prazo de cinco dias, 

manifestar-se quanto ao valor depositado pela autora as folhas 152/155, 

sob pena preclusão.

 Havendo discordância quanto ao valor depositado, o requerido deverá, no 

mesmo prazo de 05 (cinco) dias, apresentar nos autos o cálculo 

demonstrando a existência de eventual saldo remanescente, sob pena de 

indeferimento do prosseguimento do feito e consequente extinção por 

satisfação da divida.

Tendo em vista a manifestação apresentada as folhas 158/159, não 

havendo comprovação nos autos do pagamento dos honorários 

advocatícios fixados em sentença, defiro parcialmente o pedido acima 

citado, intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento do valor dos honorários devidamente atualizados, conforme 

estabelece o artigo 513, parágrafo 2°, e seguintes do Código de Processo 

Civil.

 Consigne-se que não havendo pagamento no prazo acima estipulado no 

artigo, incidirá a multa de 10% e, ainda, honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, estipulados pelo § 1º 

do artigo 523, do Novo CPC.

Decorrido o prazo de pagamento, certifique-se, e voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se as partes

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de Junho de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 740076 Nr: 36767-48.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSARIA DA SILVA ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 197/202. 

juntado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 744128 Nr: 41146-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ DILTON DE SOUZA MALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZÔNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO DOS SANTOS 

DUARTE - OAB:16.271/MT, FLÁVIO GILL FERREIRA MACHADO - 

OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMÍGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86.844/OAB-MG, RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - 

OAB:139.387 OAB/MG

 Processo Código nº 744128

Vistos,

Nesta Execução de Sentença c/c multa cominatória a parte executada 

intimada do despacho de folhas 348, deixou de pagar a condenação, 

tendo qa parte exequente formulado nos autos, pedido de penhora 

eletrônica para garantia do valor exequendo.

Isto posto, não havendo nos autos comprovação do pagamento da 

condenação, defiro o pedido de penhora requerido pelo exequente as 

folhas 357/359, formalize-se a ordem de bloqueio junto ao Banco Central 

do Brasil, via Sistema Bacenjud, a fim de penhorar numerários em conta 

bancária existente em nome da parte executada, até o limite do valor 

exequendo.

 Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe 

a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A penhora realizada no Bacenjud, obteteve resultado positivo, sendo 

bloqueando na conta Bancária da parte executada o valor de R$ 

292.648,65 (duzentos e noveenta e dois mil seiscentos e quarenta e oito 

reais e sessenta e cinco centavos), os quais foram transferidos para a 

Conta Única do TJ/MT, conforme número do Identificador de Depósito – ID, 

gerado no recibo de transferência, cujo extrato segue anexo a esta 

decisão.

Constituo como termo de penhora, o extrato do emitido pelo Bacenjud 

comprovando o bloqueio de valores.

Oficie-se a Conta Única do TJ/MT, solicitando a vinculação do valor 

penhorado para estes autos.

Intime-se a parte executada da penhora realizada, por seu patrono, via 

DJE.

 Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de Dezembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 751562 Nr: 3318-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFB IMOBILIÁRIA LTDA, MARIA A. ALVES C. DA SILVA 

PEREIRA, MARILIA TEREZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMD INDUSTRIA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO, ANDREA 

AUXILIADORA LONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, FERNANDO LUCAS SCARDINNI BARROS - OAB:19675/O 

MT, GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLENDA ALVES CORREA 

LIMA VERDE - OAB:21.439, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - 

OAB:12.724/MT, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - OAB:19486/O

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 790.No ensejo, procedo a intimação da parte 

exequente para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 754193 Nr: 6158-48.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVATEX TECIDOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO IND. E COM. DE FIOS, TEC. E 

ARTFATOS TEXTEIS S/A, HSBC BANK BRASIL S/A, BANCO SOFISA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO ROSA VALARELLI 

JÚNIOR - OAB:12798-A, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, MARIA RITA SOBRAL GUZZO - OAB:142.246 - SP, 

PAULO CESAR GUZZO - OAB:192.487 - SP

 Processo Código nº 754193

Vistos,

Nesta Execução de Honorários Sucumbenciais a parte executada intimada 

deixou de pagar a condenação, tendo o exequente requerido a realização 

da penhora via Bacenjud.

Isto posto, considerando o teor da certidão lavrada as folhas 111, defiro a 

penhora eletrônica requerida pelo exequente, formalize-se a busca no 

Banco Central do Brasil, via Bacenjud, para penhora de valores na conta 

corrente existente em nome da parte executada, até o limite do débito 

exequendo.

Mantenha-se o processo em gabinete, por 48 horas, até que se processe 

a ordem expedida junto ao Banco Central do Brasil.

A penhora solicitada via Bacenjud, obteve resultado negativo, visto não 

haver encontrado valor disponível para penhora na conta bancária da 

parte executada, conforme o extrato anexado nos autos.

Dessa forma, não havendo indicação de outros bens nos autos, determino 

que se proceda a penhora de bens que guarnecem a sede da empresa 

executada, tantos quanto bastem para garantia da condenação, com 

exceção dos legalmente impenhoráveis, conforme preleciona o artigo 833 

do CPC.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2017.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 773391 Nr: 26542-32.2012.811.0041

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

TRABALHO

 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:4332-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

contestação ofertada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 779290 Nr: 32734-78.2012.811.0041

 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: MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para se manifestarem das 

fls. 94

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 796130 Nr: 2472-14.2013.811.0041

 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: CLEIA MARIA DE FREITAS

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

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

OAB:13.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que,encaminho intimação das partes para,no prazo de 

05(cinco)dias, manifestarem-se acerca do laudo complementar.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1025824 Nr: 34720-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS LINHARES DE AZEVEDO

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

do pagamento da condenação de fls. 150/155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1076266 Nr: 58096-77.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR SOARES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARMO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MS 5820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 104/110, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1078251 Nr: 381-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL NOBRE DE OLIVEIRA, MARCELO NOBRE 

DE OLIVEIRA, MONICA NOBRE DE OLIVEIRA, MARIA ISABEL NOBRE DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GUILHERME ARTMANN, CURTPAM 

DESTILARIA DE ALCOOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a carta de citação de fls. 142, não ter sido recebida pelo 

próprio citando, procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1125196 Nr: 20997-39.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIANO DOS SANTOS ORTIZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

do pagamento da condenação de fls. 136/139.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007210-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI TIAGO LINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1007210-86.2017.8.11.0041 VISTOS, ELOI TIAGO LINS DA SILVA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

24/12/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 5487636. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 10104898 arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

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 quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 10073322. 

Impugnação a contestação juntada no ID.10154975. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

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 de 1974, 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 tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 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. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, 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). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 5487636) não ter sido elaborado 

na data do acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito 
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Autoral, uma vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de 

causalidade e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de ID: 10073322. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 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 acostado aos autos 

no ID: 10073322 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, com repercussão média, perda de 50% (cinquenta 

por cento) da capacidade laborativa do membro inferior esquerdo, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, ELOI TIAGO LINS DA SILVA, a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 24/12/2016 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004089-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE ARRUDA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1004089-50.2017.8.11.0041 VISTOS, FLAVIO DE ARRUDA DOS SANTOS, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

16/11/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 4860401. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 9359132 arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

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 quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 9619531. 

Impugnação a contestação juntada no ID. 9747926. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

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 de 1974, 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 tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 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. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, 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). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 4860401) não ter sido elaborado 

na data do acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito 

Autoral, uma vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de 

causalidade e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de ID: 9619531. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 
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tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos, 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 acostado aos autos 

no ID: 9619531 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, com repercussão média, perda de 50% (cinquenta 

por cento) da capacidade laborativa da mão direita, a indenização deve 

corresponder, portanto a R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, FLAVIO DE ARRUDA DOS SANTOS a quantia de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referentes à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 16/11/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002525-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1002525-36.2017.8.11.0041 VISTOS, JOSÉ MARIA DOS SANTOS, 

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 

15/10/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial 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. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 4722611. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9491115 arguindo em preliminar a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda, propugnou pela inépcia da inicial por falta de interesse de 

agir, por entender necessária a realização de pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação, a ausência de comprovante de 

residência alegando ser requisito para fixação do foro. No mérito, arguiu 

sobre a impugnação dos documentos juntados pela parte Autora defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de 

ocorrência lavrado na data do fato 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 

quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no 

ID: 9633652. Impugnação a contestação corroborado no ID: 9727082. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da parte Requerida pela 

Seguradora Líder S/A, 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 de 1974, 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 tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

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. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. PRELIMINAR – AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA No que tange a exigência de 

comprovante residencial como documento obrigatório a ser apresentado 

pela parte autora entende-se que, este não se faz indispensável para 

propositura da ação. Vejamos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO. 1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC). 2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT. 3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação. (TJ-MG - AC: 10393140020305001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário Data de Julgamento: 31/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2015). Desta feita, não acolho a 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. De proêmio consigno que a alegação, da parte 

Requerida, quanto à autenticidade da documentação, considera-se 

prescindível, uma vez que a procuração juntada no processo é suficiente 

para a adequação do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte, além disso, se presumem verdadeiros os 

documentos juntados nos autos. Pois bem, 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). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 4722611) não ter sido elaborado na data do 

acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito Autoral, uma 

vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 9633652. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 
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violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 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 

acostado aos autos no ID: 9633652 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade 

laborativa do pé esquerdo, a indenização deve corresponder, portanto a 

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, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

proferido no recurso representativo de controvérsia REsp. n. 

1.479.809/SC (TEMA 898), que definiu 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, JOSÉ MARIA DOS SANTOS, a 

quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a 

partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 15/10/2016 (Súmula 580 

STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 

85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023033-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON OTTA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1023033-37.2016.8.11.0041 VISTOS, EMERSON OTTA FERREIRA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

26/10/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 4476674. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 9926612 arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência 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 quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 

9607905. Impugnação a contestação juntada no ID. 10213683. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

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 de 1974, 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 tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 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. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, 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). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 4476674) não ter sido elaborado 

na data do acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito 

Autoral, uma vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de 

causalidade e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de ID: 9607905. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completada mobilidade de um tornozelo, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 9607905 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 
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com repercussão média, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do tornozelo esquerdo, a indenização deve 

corresponder, portanto a 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, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, EMERSON OTTA FERREIRA, a 

quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

(INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 26/10/2016 

(Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1001913-98.2017.8.11.0041 VISTOS, DAZIO GONÇALO DE FIGUEIREDO, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

03/09/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 4678856. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 9927647, arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, alegou também a ausência de documento 

imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial, ante a ausência de requisitos autorizadores ao 

recebimento do seguro DPVAT, alegando o não pagamento do prêmio, e 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 quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 9616579. 

Impugnação a contestação juntada no ID. 10302779. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

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 de 1974, 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 tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 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. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO No tocante a aventada 

obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para 

o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal 

exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas 

“a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Ultrapassada essas questões, passo a 

análise do mérito. Inicialmente consigno que a ausência dos requisitos 

autorizadores do recebimento do seguro DPVAT pelo não pagamento do 

prêmio e a não identificação da placa, não é exigência a ser cumprida para 

o recebimento do seguro, conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de 

Justiça: “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 do STJ). 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). De outro vértice, 

sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos 

do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das 

alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que 

tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. No caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 

4678856) não ter sido elaborado na data do acidente, não é argumento 

capaz de desconstituir o direito Autoral, uma vez que é demonstrado de 

maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a debilidade permanente, 

conforme se infere da conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID: 

9616579. Nesse quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da 

Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 

373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar 

qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. 

Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que 

converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do E. 
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Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, 

editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 

1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em 

caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores, 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 

acostado aos autos no ID: 9616579 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão média, perda 

de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro 

superior direito, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 

da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 

580, a qual estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a 

data do evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, DAZIO GONÇALO DE 

FIGUEIREDO, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

(INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 03/09/2016 

(Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005085-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID SEVERO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005085-48.2017.8.11.0041 VISTOS, DAVID SEVERO DA SILVA, 

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 

29/11/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial 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. Boletim de Ocorrência juntado no ID: 4927177. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 9927721 arguindo em preliminar a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo 

da demanda e a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

falta de nexo causal 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 quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial realizado por perito judicial corroborado à no ID: 9633479. 

Impugnação a contestação corroborado no ID: 10304485. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

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 de 1974, 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 tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 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. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 
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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). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 4927177, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 9633479. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

anatômica e/o funcional completa de um dos membros superiores, 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 acostado aos autos 

no ID: 9633479 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão média, perda 

de 50% (cinquenta por cento) da capacidade laborativa do membro 

superior direito, a indenização deve corresponder, portanto a R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de 

Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir 
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da citação”. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido no recurso 

representativo de controvérsia REsp. N. 1.479.809/SC (TEMA 898), que 

definiu 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, 

DAVID SEVERO DA SILVA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), referentes 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 inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 29/11/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002432-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICE APARECIDA BERTONCELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1002432-73.2017.8.11.0041 VISTOS, NICE APARECIDA BERTONCELLO 

TEIXEIRA, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 20/03/2016 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 

4715577. A Requerida apresentou contestação no ID: 9937836, arguindo 

em preliminar a inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, 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, Sustentou 

quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 

9611792. Impugnação a contestação juntada no ID. 10324310. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

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 de 1974, 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 tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 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. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. O Seguro 
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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). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 4715577, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial no ID: 9611792. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 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 acostado aos autos 

no ID: 9611792 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, com repercussão média, perda de 50% (cinquenta 

por cento) da capacidade laborativa do membro inferior direito, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente, NICE APARECIDA 

BERTONCELLO TEIXEIRA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

20/03/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001907-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIELY APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

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)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1001907-91.2017.8.11.0041 VISTOS, JULIELY APARECIDA GOMES DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 09/08/2016 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 

4678523. A Requerida apresentou contestação no ID: 9715688 arguindo 

em preliminar, 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, arguiu sobre a impugnação dos 

documentos juntados pela parte Autora, defendeu pela improcedência do 

pedido inicial, ante a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 

9616479. Impugnação a contestação juntada no ID. 10330648. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

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. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. De proêmio consigno que a alegação, 

da parte Requerida, quanto à autenticidade da documentação, 

considera-se prescindível, uma vez que a procuração juntada no 

processo é suficiente para a adequação do pressuposto processual 

relativo à capacidade postulatória da parte, além disso, se presumem 

verdadeiros os documentos juntados nos autos. Pois bem, 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). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. 

Dos autos, verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 4678523, 

demonstrando de maneira inequívoca, o acidente de trânsito e o nexo de 

causalidade entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da 

conclusão delineada no laudo pericial judicial de ID: 9616479. Nesse 

quadro, comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, 

faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, 

até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de perda 

completa da mobilidade de um tornozelo, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 9616479 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

com repercussão média, perda de 50% (cinquenta por cento) da 

capacidade laborativa do tornozelo direito, a indenização deve 

corresponder, portanto a 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, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual 

estabelece que, “a correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do 

evento danoso”. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

CONDENAR a parte Requerida SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S/A, pagar ao Requerente, JULIELY APARECIDA 

GOMES DE OLIVEIRA, a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 09/08/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). 

RETIFIQUE-SE a autuação do processo a fim de regularizar os dados da 

parte Requerida para SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004314-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR PRADO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1004314-70.2017.8.11.0041 VISTOS, ROSIMAR PRADO DA SILVA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

02/05/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 4874502. A Requerida apresentou 
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contestação no ID: 9933005, arguindo em preliminar, a inépcia da inicial por 

falta de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim de 

ocorrência lavrado na data do fato, 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 quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não 

vinculação ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização 

da tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de 

invalidez permanente. Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado 

no ID: 9619590. Impugnação a contestação juntada no ID. 10330767. Os 

autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de carência da ação por falta de 

interesse de agir, com efeito, o posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 

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. Todavia, à hipótese vertente 

aplica-se a regra de transição estabelecida no referido acórdão e como a 

parte Requerida apresentou defesa, impugnando os documentos 

imbricados na exordial que em tese demonstram o nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, demonstrando assim, que 

administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, 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). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No caso, o fato do 

Boletim de Ocorrência (ID: 4874502) não ter sido elaborado na data do 

acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito Autoral, uma 

vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de causalidade e a 

debilidade permanente, conforme se infere da conclusão delineada no 

laudo pericial judicial de ID: 9619590. Nesse quadro, comprovado o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em 

violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não 

cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou 

impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção ao comando do artigo 3°, 

inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a redação dada pela Lei 

11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 340 de 2006, e pela 

Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser proporcional ao grau 

da repercussão da debilidade suportada. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça cristalizada no enunciado 

da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 

de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de 

junho de 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 acostado aos autos no ID: 9619590 dá conta de que a parte 

Autora apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão leve, 

perda de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade laborativa do 

membro inferior direito, a indenização deve corresponder, portanto a 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, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à 

correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, ROSIMAR PRADO DA SILVA, a quantia de R$ 2.362,50 (dois 

mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária (INPC) a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 02/05/2016 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

Novo CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022177-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO CUIABANO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022177-73.2016.8.11.0041 VISTOS, JOSÉ SERGIO CUIABANO FILHO, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

08/11/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 4324278. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 9496062, arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato, 

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 quanto à 

aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo 

para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para 

cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. 

Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 9200178. 

Impugnação a contestação juntada no ID. 10376617. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

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 de 1974, 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 tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 
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posicionamento perfilhado pelo C. STF, no 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. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

Ultrapassada essas questões, 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). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (ID: 4324278) não ter sido elaborado 

na data do acidente, não é argumento capaz de desconstituir o direito 

Autoral, uma vez que é demonstrado de maneira inequívoca, o nexo de 

causalidade e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de ID: 9200178. Nesse quadro, 

comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus 

a parte Autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até 

mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa 

extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral. Assim, em atenção 

ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, com a 

redação dada pela Lei 11.482, de 2007 que converteu a medida provisória 

340 de 2006, e pela Lei 11.945, de 2009, o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Pela 

tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a redação 

dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de lesões de 

estrutura crânio facial, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 100% (cem por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

acostado aos autos no ID: 10073322 dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, com repercussão residual 

perda de 10% (dez por cento) da lesão da estrutura craniofacial, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros 

de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo 

à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 580, a qual estabelece que, 

“a correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/1974, redação 

dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente, JOSÉ SERGIO CUIABANO FILHO, a quantia de R$ 1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta reais), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

STJ) e correção monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 08/11/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do Novo CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035434-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO NOBRE DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23308/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035434-34.2017.8.11.0041 AUTOR: MAURICIO 

NOBRE DE AMORIM RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação Revisional de Consumo de 

Energia Elétrica, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Mauricio 

Nobre de Amorim em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A, ambos qualificados nos autos. Alega, o requerente, que é 

consumidor dos serviços da requerida através da unidade consumidora nº 

6/1508182-1. Assevera que, no mês de outubro do ano de 2017, foi 

surpreendido com uma fatura, referente ao mês de setembro do mesmo 

ano, no valor de R$ 334,59 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e 

nove centavos). Sustenta que, diante da fatura, realizou reclamação 

administrativa junto ao Procon, objetivando a aferição do medidor e o 

impedimento da suspensão do fornecimento de energia, bem como da 

negativação do seus dados. Menciona que a requerida, em resposta a 

reclamação realizada, alegou que a leitura do medidor estava correta e 

que a alteração do valor poderia estar associada a variação de 

temperatura. Diz que, além da emissão da fatura de valor elevado, a 

requerida inscreveu os seus dados no cadastro restritivo de crédito. Por 

essa razão, requer, em sede de tutela de urgência, a retirada dos seus 

dados do cadastro restritivo de crédito, bem como que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica. 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 que a fatura com vencimento em outubro/2017, no 

valor de R$ 334,59 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove 

centavos) se destoa das faturas anteriores do mesmo ano, conforme 

análise do histórico de contas da unidade consumidora (Id nº 10807188). 

A exemplo disso, nota-se que a fatura correspondente ao mês de 

setembro/2017 (Id. nº 10807120), no valor de R$ 334,59 (trezentos e trinta 

e quatro reais e cinquenta e nove centavos), contrapõe-se à fatura do 

mês anterior, qual seja, agosto/2017 (Id. nº 10807281), no valor de R$ 

231,83 ( duzentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos). Ademais, 

considerando que a fatura estava sendo discutida administrativamente, 

com audiência designada para o dia 14.03.2018 (Id nº 10807291), não se 

mostra prudente a negativação dos dados da parte autora. À propósito, 

colaciono o seguinte julgado, in verbis: “Ação declaratória de 

inexigibilidade de crédito C.C. Indenização por danos morais. Energia 

elétrica. Diferença de consumo. Sentença de procedência parcial. A 

irregularidade no medidor de energia elétrica não foi comprovadamente 
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realizada pelo/a apelado/a, tampouco a impossibilidade de aferimento das 

contas anteriores alegada. Ausência de notificação do consumidor. 

Negativação do nome do autor apesar da discussão administraiva. Dano 

moral configurado. Sentença confirmada nos termos do art. 252 do 

RITJSP. Recurso desprovido.”(TJSP; APL 1040585-15.2016.8.26.0100; Ac. 

10182216; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. 

Des. Flávio Cunha da Silva; Julg. 15/02/2017; DJESP 02/03/2017). Da 

mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, 

tendo em vista que, caso a negativação persista, a parte requerente 

sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de 

trabalhar com seus 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 no presente caso concreto, haja 

vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes 

poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a posterior e 

regular inscrição dos dados da parte autora no cadastro restritivo de 

crédito. Não obstante presente os requisitos para a concessão da tutela 

de urgência, cumpre anotar que a insurgência quanto aos valores 

supostamente excessivos das faturas não retira da parte autora a 

obrigação do pagamento ao menos do valor que entende devido, posto 

que afronta ao princípio da razoabilidade a mesma se beneficiar dos 

serviços de energia elétrica de forma graciosa. Nesse sentido, vide 

julgado a seguir, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Energia elétrica. 

Fatura de consumo com valor acima da média. Decisão agravada 

indeferindo a tutela provisória por ausência de probabilidade. Decisão que 

se reforma. Faturas em valor equivalente ao dobro da conta mais alta 

recebida pela parte autora e cerca de 300% superior às faturas 

anteriores. Valor de fatura que desequilibra orçamento doméstico 

Inadimplência de fatura que gerou ameaça de corte de serviço essencial e 

deu azo à negativação do nome da parte autora. Recurso conhecido e 

provido para determinar que a ré se abstenha de interromper o serviço, 

condicionado ao depósito pela parte autora do valor de R$ 165,35 que 

entende devido, determinando-se, ainda, a expedição de ofício ao órgão 

responsável para exclusão da negativação referente à fatura impugnada.” 

(TJRJ; AI 0055498-86.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta 

Câmara Cível Consumidor; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 

18/12/2017; Pág. 401). Portanto, entendo necessário o depósito em juízo 

do valor que a parte autora entende devido nas faturas contestadas. 

Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a 

requerida: 1) no prazo de 05 (cinco) dias, PROCEDA com a exclusão do 

nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, no que se 

refere especificamente aos débitos discutidos nestes autos e até decisão 

final da causa, 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, do Código de Processo Civil), 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 ; 2) SE ABSTENHA de suspender 

o fornecimento de energia elétrica, da unidade consumidora UC nº 

6/1508182-1, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do 

CPC CONDICIONO o cumprimento da tutela de urgência ao depósito judicial 

do valor que a autora entende devido nas faturas questionadas 

(setembro/2017), observando-se, para tanto, a média de consumo relativa 

aos três meses anteriores ao período contestado (06, 07 e 08/2017). 

Considerando os documentos apresentado no movimento Id. nº 10954659, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto 

no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial 

preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do 

citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência 

liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 03 de Abril de 2018, às 10h30min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 02. Observando-se o prazo de, pelo menos, 

20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 18 de Janeiro de 2018. BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033859-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARRI SCHMIDT DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033859-88.2017.8.11.0041 AUTOR: CARRI SCHMIDT 

DE OLIVEIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA AT Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Carrri Schimidt em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A, ambos qualificados nos autos. Alega, o requerente, que é 

consumidor dos serviços da requerida através da unidade consumidora nº 

6/249662-8. Assevera que foi surpreendido com as faturas dos meses de 

maio e junho do ano de 2017, nos valores, respectivamente, de R$ 238,14 

(duzentos e trinta e oito reais e quatorze centavos) e R$ 219,03 (duzentos 

e dezenove reais e três centavos), visto que ressai do seu consumo 

médio. Por essa razão, requer, em sede de tutela de urgência, que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, 

bem como de inserir seus dados no cadstro restritivo de crédito. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isto porque resta evidenciado nos autos que as faturas com 

vencimento em maio e junho do ano de 2017, nos valores de R$ 238,14 

(duzentos e trinta e oito reaise quatorze centavos) e R$ 219,03 (duzentos 

e dezenove reais e três centavos), se destoam das faturas anteriores do 

mesmo ano, conforme análise das demais faturas acostadas no Id nº 

10883195. Ressalta-se, ainda, que, muito embora o requerente, após 

intimado para trazer aos autos a fatura constante no Id nº 10562690 de 

forma legível, tenha acostado novamente o documento de forma ilegível (Id 

nº 10883195, pág.11), é possível constatar, no campus composição de 

consumo, que o valor da outra fatura questionada é, de fato, de R$ 219,03 

(duzentos e dezenove reais e três centavos). Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que, caso a tutela não seja deferida, a parte requerente, em razão da 

negativação, sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que ficará 

impossibilitada de trabalhar com seus créditos e formalizar transações 

comerciais, além da possibilidade de ser privada da utilização de um 

serviço público essencial. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe 

que não será concedida a tutela antecipada quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no 

presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior inscrição dos dados da parte autora no 
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cadastro restritivo de crédito, bem como com a regular suspensão do 

fornecimento de energia. Não obstante presente os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, cumpre anotar que a insurgência quanto 

aos valores supostamente excessivos das faturas não retira da parte 

autora a obrigação do pagamento ao menos do valor que entende devido, 

posto que afronta ao princípio da razoabilidade a mesma se beneficiar dos 

serviços de energia elétrica de forma graciosa. Nesse sentido, vide 

julgado a seguir, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Energia elétrica. 

Fatura de consumo com valor acima da média. Decisão agravada 

indeferindo a tutela provisória por ausência de probabilidade. Decisão que 

se reforma. Faturas em valor equivalente ao dobro da conta mais alta 

recebida pela parte autora e cerca de 300% superior às faturas 

anteriores. Valor de fatura que desequilibra orçamento doméstico 

Inadimplência de fatura que gerou ameaça de corte de serviço essencial e 

deu azo à negativação do nome da parte autora. Recurso conhecido e 

provido para determinar que a ré se abstenha de interromper o serviço, 

condicionado ao depósito pela parte autora do valor de R$ 165,35 que 

entende devido, determinando-se, ainda, a expedição de ofício ao órgão 

responsável para exclusão da negativação referente à fatura impugnada.” 

(TJRJ; AI 0055498-86.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta 

Câmara Cível Consumidor; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 

18/12/2017; Pág. 401). Portanto, entendo necessário o depósito em juízo 

do valor que a parte autora entende devido nas faturas contestadas. 

Posto isso, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a 

requerida SE ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia elétrica, 

da unidade consumidora UC nº 6/249662-8, bem como de inserir os dados 

da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, no que se refere 

especificamente aos débitos discutidos nestes autos e até decisão final 

da causa. CONDICIONO o cumprimento da tutela de urgência ao depósito 

judicial do valor que a parte autora entende devido nas faturas 

questionadas (maio e junho/2017), observando-se, para tanto, a média de 

consumo relativa aos três meses anteriores ao período contestado 

(meses 02, 03 e 04/2017). Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da concessionária demandada, FIXO multa por 

descumprimento de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 297, 

parágrafo único, c/c artigo 537, do Código de Processo Civil), 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 declaração apresentada no movimento Id. nº 

10562688, pág.3, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 03 de Abril de 2018, às 12h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 02. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de Janeiro de 2018. 

Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017774-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA DIRCE CORREA NEGRAO VIEIRA (RÉU)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da certidão 

negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017774-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA DIRCE CORREA NEGRAO VIEIRA (RÉU)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de 

Intimação, Citação, Notificação Certifico que, não foi possivel proceder a 

citação e intimação da parte requerida Roberges Junior, em virtude de que, 

compareci ao endereço descrito no mandado, e, ai sendo, encontrei o 

imovel fechado; segundo informação da senhora Maria , (moradora da 

casa 09), que o citando mudou; porem quem reside no imovel a um mês, é 

uma pessoa por nome Diego. Nestes termos suspendo minha diligencia 

devolvendo o mandado a secretaria para os devidos fins. O Referido e 

Verdade e dou Fe. CUIABÁ/MT, 11 de janeiro de 2018. LUZIETE ALVES DA 

CUNHA MORAES Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023144-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RAIHANHE DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

SOLENIU DE JESUS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONOR JOAQUIM SOARES - ME (REQUERIDO)

ADILSON CAPRINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023144-84.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SOLENIU 

DE JESUS AMORIM, FLAVIA RAIHANHE DA SILVA DUARTE REQUERIDO: 

ADILSON CAPRINI, LEONOR JOAQUIM SOARES - ME Vistos em Correição. 

Ante o teor da certidão constante no Id. nº 10306623, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 19 de março de 2018, às 12h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 05. Com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida, Leonor 

Joaquim Soares-ME, 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. Observe-se, para o ato de 

citação, o teor da decisão constante no movimento de Id. nº 10055438. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Dezembro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031004-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE ARRUDA (AUTOR)

A. L. G. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031004-39.2017.8.11.0041 AUTOR: ANA LIVIA 

GONCALVES DE ARRUDA, ADRIANO DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos em Correição. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 
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hipossuficiência econômica atestada pela declaração apresentada no 

movimento Id. nº 10145992, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 de março de 2018, às 

09h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

Tendo em vista que a parte autora já informou seu desinteresse na 

composição consensual, em caso de manifestação de desinteresse 

também da parte requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data 

designada para a audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o 

cancelamento do ato e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para 

apresentação de defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de Outubro de 2017. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito V

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021196-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA XAVIER DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021196-10.2017.8.11.0041 AUTOR: LIDIA XAVIER DE 

CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. Nº 8769137, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 

de março de 2018, às 09h45min, 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). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Outubro de 2017. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito L

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027660-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027660-50.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: ERIVELTO 

DA SILVA GASQUES EMBARGADO: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL 

SHOPPING W Vistos em Correição. Trata-se de Embargos à Execução 

opostos por Erivelto da Silva Gasques em face de Condomínio Civil 

Pantanal Shopping, na Execução de Título Executivo Extrajudicial em 

trâmite neste Juízo sob o nº 1011943-95.2017.8.11.0041. Compulsando os 

autos, verifica-se que o embargante requer a concessão do efeito 

suspensivo, ofertando caução sem, contudo, apontar quais seriam os 

motivos ensejadores do perigo da demora. Ocorre que, conforme 

preceitua o § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil, a concessão de 

efeito suspensivo aos embargos à execução depende, além da garantia 

por penhora, depósito ou caução, da presença dos requisitos para 

concessão da tutela provisória. Veja-se: “Art. 919. Os embargos à 

execução não terão efeito suspensivo. § 1º O juiz poderá, a requerimento 

do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando 

verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde 

que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes”. In casu, verifico que não se encontram preenchidos os 

requisitos para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, 

uma vez que não se encontram presentes os pressupostos necessários à 

concessão de tutela provisória (artigo 300, CPC). Com efeito, a 

probabilidade do direito do embargante não se encontra presente, pois, no 

que se refere ao excesso de execução, ao contrário do asseverado na 

exordial, a entrega das chaves não ocorreu em 21.02.2017, mas sim em 

10.03.2017, conforme se verifica do inteiro teor do documento acostado 

no Id. nº 6121341 dos autos principais, transcritos apenas parcialmente no 

corpo da petição inicial destes embargos. Ademais, no que se refere à 

ilegitimidade passiva do requerido, decorrente de suposta exoneração da 

fiança, não é possível se aferir, nesta fase inaugural, a alega quebra da 

affectio societatis, haja vista que não foram juntados aos autos os 

contratos sociais aptos a demonstrar a retirada do embargante do quadro 

societário da empresa Dismobras Importação Exportação e Distribuição de 

Móveis e Eletrodomésticos S/A. Além disso, em que pese a parte 

embargante tenha apresentado Aviso de Recebimento – AR supostamente 

relativo à notificação da locadora da sua intenção de exoneração da 

fiança (Id. nº 9719976), é certo que, nos termos do art. 40, inciso X, da Lei 

nº 8.245/91, o fiador fica “obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 

120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador, após o 

recebimento”, o que, na hipótese vertente, ocorreu em 18.01.2017. Logo, 

sendo o débito objeto da execução referente aos meses de janeiro e 

março, são relativos à período em que ainda vigorava a fiança, não 

havendo, portanto, que se falar em ilegitimidade ativa. Por fim, no tocante 

ao benefício de ordem na execução de débitos garantidos por meio de 

fiança, a assegurar que seja executada primeiramente o devedor principal, 

benefício esse previsto no art. 827 do Código Civil, afere-se, a partir da 

leitura da cláusula 3ª, parágrafo único, inciso I, do contrato firmado entre 

as partes (Id. nº 6121321, pág. 2, autos principais), que houve, por parte 

do fiador/embargante, renúncia ao referido benefício. Nesse diapasão, 

renunciado de maneira expressa pelo embargante o benefício de ordem, 

restou conferida fiança ampla (absoluta e incondicional), não havendo 

também, por conseguinte, verossimilhança nas alegações do embargante 

neste aspecto. Da mesma forma, não vislumbro a presença do perigo de 

dano, haja vista que, nessa quadra processual, nada há de concreto para 

que se possa afirmar, em sede liminar, que o executado está efetivamente 

sofrendo prejuízos irreversíveis. Assim sendo, INDEFIRO o efeito 

suspensivo aos presentes embargos, vez que não demonstrados, nessa 

seara inaugural, os requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Não obstante, RECEBO os embargos à execução para discussão, 

determinando que a parte embargada seja intimada para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, tal como preceitua o art. 920 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036713-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA QUESIA MENDES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

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 1036713-55.2017.8.11.0041 AUTOR: APARECIDA 
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QUESIA MENDES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos em Correição. 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), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de Março 

de 2018, ao 12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 07. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de Março de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034287-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ILSON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

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 1034287-70.2017.8.11.0041 AUTOR: RAIMUNDO 

ILSON DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. 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), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, 

as 09h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

08. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032938-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FAGUNDES CESARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

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 1032938-32.2017.8.11.0041 AUTOR: HENRIQUE 

FAGUNDES CESARIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. 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), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, 

as 10h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

08. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033227-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LUIZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

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 1033227-62.2017.8.11.0041 AUTOR: SONIA LUIZA DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos 

em Correição. 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), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, as 11h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 08. 

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 
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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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033545-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033545-45.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCELO 

RODRIGUES DO NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. V Vistos em Correição. 

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), DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 23 de março de 2018, as 11h15min, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação, sala 08. 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. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033586-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDWIRGEM MENDONCA XIMENES ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

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 1033586-12.2017.8.11.0041 AUTOR: EDWIRGEM 

MENDONCA XIMENES ROCHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. 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), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, as 11h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 08. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033632-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BRITO PALMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

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 1033632-98.2017.8.11.0041 AUTOR: LUCIMAR BRITO 

PALMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos em Correição. 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), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, as 09h15min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 09. 

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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032298-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA XAVIER HANSEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

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 1032298-29.2017.8.11.0041 AUTOR: ELIANE MARIA 

XAVIER HANSEN RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. 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 
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Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos 

essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual 

e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, 

CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, 

as 09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

09. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034510-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GARCIA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

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 1034510-23.2017.8.11.0041 AUTOR: DIEGO GARCIA 

DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V Vistos 

em Correição. 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), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, as 10h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 09. 

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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036866-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JAIR PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

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 1036866-88.2017.8.11.0041 AUTOR: JOAO JAIR 

PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M 

Vistos em Correição. 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), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de Março de 2018, as 09h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 08. 

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). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038092-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DAGHETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

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 1038092-31.2017.8.11.0041 AUTOR: LEANDRO 

DAGHETTI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M 

Vistos em Correição. 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), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de Março de 2018, as 12h00min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 08. 

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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035276-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONAILSON VIANA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035276-76.2017.8.11.0041 AUTOR: JONAILSON 

VIANA RODRIGUES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. V Vistos em Correição. 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), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, as 10h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 09. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035760-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MACHADO CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

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 1035760-91.2017.8.11.0041 AUTOR: GILBERTO 

MACHADO CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. 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), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, 

as 11h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

09. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032290-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BISPO BARBOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

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 1032290-52.2017.8.11.0041 AUTOR: JESSICA BISPO 

BARBOZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS M 

Vistos em Correição. 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), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de Março de 2018, as 10h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 09. 

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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036847-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILDON MOREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

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 1036847-82.2017.8.11.0041 AUTOR: AILDON 

MOREIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos em Correição. 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), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de Março de 2018, 

as 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

08. 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, 
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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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038102-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOLJONSON DANILLO HILARIO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

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 1038102-75.2017.8.11.0041 AUTOR: LINDOLJONSON 

DANILLO HILARIO ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos em Correição. 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), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de Março 

de 2018, as 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 09. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038533-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038533-12.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

PAULO SILVA GONCALVES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. 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), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, as 11h45min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 09. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032275-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON ANDERSON RIBEIRO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

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 1032275-83.2017.8.11.0041 AUTOR: DENILSON 

ANDERSON RIBEIRO DE SOUSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos em Correição. 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), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de Março 

de 2018, as 10h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 09. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033296-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FRANCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033296-94.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSUE 

FRANCO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. 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), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, as 11h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 09. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037738-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037738-06.2017.8.11.0041 AUTOR: LUCAS 

HENRIQUE DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. M Vistos em Correição. 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), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de Março 

de 2018, as 11h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 08. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038473-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

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 1038473-39.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCO 

CORDEIRO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. 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), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, 

as 09h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

XX. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035415-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

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 1035415-28.2017.8.11.0041 AUTOR: LUIZ CARLOS 

DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos em Correição. 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), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, as 11h15min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 09. 

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 
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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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038572-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR VEDOY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038572-09.2017.8.11.0041 AUTOR: JAIR VEDOY 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

V Vistos em Correição. 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), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, as 

09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 10. 

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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032337-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LEOCADIO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032337-26.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUCIANA 

LEOCADIO COUTINHO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS M Vistos em Correição. 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), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de Março 

de 2018, ao 12h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 09. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038485-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA RAMOS DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

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 1038485-53.2017.8.11.0041 AUTOR: EVANILDA 

RAMOS DO PRADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos em Correição. 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), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, 

as 09h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

10. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000329-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZEL HUGO BARCELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

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 1000329-59.2018.8.11.0041 AUTOR: ELIEZEL HUGO 

BARCELO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos em Correição. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 
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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), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, as 09h45min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 10. 

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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038432-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAFAEL DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

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 1038432-72.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE RAFAEL 

DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

V Vistos em Correição. 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), 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março de 2018, as 

10h15min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 10. 

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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de Janeiro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038522-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ROMERO RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038522-80.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VICTOR 

ROMERO RANGEL REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS V Vistos em Correição. 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), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de março 

de 2018, as 10h30min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 10. 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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020776-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MEIRA SANTOS (AUTOR)

ADRIEYNE KELLEN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELCHIOR AUTO DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020776-05.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCIO MEIRA 

SANTOS, ADRIEYNE KELLEN DA SILVA RÉU: BELCHIOR AUTO DE SOUZA 

AT Vistos. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de 

Posse, com pedido de tutela de evidência, proposta por Marcio Meira 

Santos e Adrieyne Kellen da Silva, em desfavor de Belchior Auto de 

Souza, todos qualificados nos autos. Sustentam os autores que, aos 

30.06.2016, firmaram com o requerido contrato particular de compromisso 

de compra e venda, tendo como objeto o imóvel localizado no Condomínio 

Vila da Serra I, Casa 04, Bairro Três Barras, nesta urbe. Alegam que ficou 

pactuado que o valor do Imóvel seria no montante de R$ 175.000,00 (cento 

e setenta e cinco mil reais) e que deveria ser pago conforme a cláusula 

segunda do contrato firmado. Mencionam, ainda, que restou tacitamente 

acordado que o saldo devedor do imóvel, seria pago pelo requerido, o que, 

todavia, não foi feito. Asseveram que o requerido realizou o pagamento da 

entrada, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), bem como que 

a quantia restante, qual seja, R$ 140,000,00 (cento e quarenta mil reais), 

deveria ser paga através de financiamento imobiliário a ser liberado pela 

Caixa Econômica Federal-CEF. Aduzem que o prazo para liberação do 

financiamento deveria ocorrer no período de 90 (noventa) dias após a 

assinatura do contrato, uma vez que o requerido havia afirmado que 

possuía cadastro pré-aprovado na CEF. Todavia, passados 11 (onze) 

meses, não houve a liberação do financiamento pelo agente financeiro. 

Dizem, por fim, que, além de não realizar o pagamento das parcelas 

relativas ao financiamento, o requerido está inadimplente com o pagamento 

do IPTU, contas de energia e água e taxas condominiais. Por essas 

razões, pugnam pela oitiva do requerido para que traga aos autos 
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documentos capazes de gerar dúvida razoável do direito pleiteado e, caso 

assim não o faça, que seja deferia a tutela de evidência, a fim de 

determinar que o requerido desocupe o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. 

Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Pois bem. 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 

evidência, sabe-se que a mesma será concedida quando restar presente 

uma das hipóteses elencadas no art. 311 do Código de Processo Civil, 

independente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo. Destarte, prevê o referido art. 311 do Código 

de Processo Civil: “Art. 311. A tutela de evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Paragrafo único: Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Consoante se extrai da 

leitura do dispositivo legal supracitado, diferentemente da tutela de 

urgência, a de evidência pode ser concedida independentemente da 

existência de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado 

útil do processo. Porém, para que seja possível o seu deferimento, há de 

estarem presentes no feito os requisitos legais. No caso dos presentes 

autos, como a referida tutela provisória fora requerida em caráter inicial e 

tendo como substrato legal o inciso IV, impossível é o seu deferimento 

liminarmente, por expressa vedação constante no parágrafo único do 

citado artigo 311. Assim sendo, 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. Diante das especificidades da causa e visando adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. Apresentada a contestação ou 

decorrido o prazo para tanto, remetam-me os autos conclusos. Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1017884-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE 

EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

AMANDA COELHO BACARIN (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR BACARIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017884-60.2016.8.11.0041 REQUERENTE: UNICA 

FOMENTO MERCANTIL LTDA REQUERIDO: REPORPACK BRASIL 

DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS 

LTDA - EPP, AMANDA COELHO BACARIN, FERNANDO CESAR BACARIN 

AT Vistos. Considerando que a caução ofertada se amolda às espécies 

previstas no art. 300, §1º, do Código de Processo Civil, assim como que a 

garantia se encontra de acordo com o disposto no art. 898 do Código Civil, 

RECEBO como caução o aval lançado no título de crédito constante no 

movimento de Id. nº 10745767. Para garantir a liquidez da caução 

prestada, DETERMINO seja apresentada a cártula original na Secretaria 

deste Juízo. Uma vez apresentada em cartório a cártula, LAVRE-SE termo 

de caução fidejussória, devendo ser assinado pela avalista. Prestada a 

caução e lavrado o termo correspondente, EXPEÇA-SE o respectivo 

mandado para cumprimento da medida de urgência deferida nos autos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO D' 

OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006590-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUMATEL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARILDO PIRES TEIXEIRA OAB - MG97944 (ADVOGADO)

RENATO TEIXEIRA PIRES OAB - MG70194 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

EQUIPAV ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELLIZA MARQUES CIRONE OAB - SP339744 (ADVOGADO)

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006590-74.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ALUMATEL 

CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP EXECUTADO: EQUIPAV 

ENGENHARIA LTDA, AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, 

DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA V Vistos, Trata-se de 

Ação de Execução de Títulos Executivos Extrajudiciais ajuizada por 

Alumatel Construções E Terraplanagem LTDA em desfavor de Equipav 

Engenharia LTDA, Agrimat Engenharia E Empreendimento LTDA e Direção 

Consultoria E Engenharia LTDA. Após os atos processuais necessários 

serem regularmente realizados, as partes executadas se compuseram 

nos autos dos Embargos à Execução em apensos (nº 

1022552-40.2017.8.11.0041 e 1021125-08.2017.8.11.0041. Com efeito, 

extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo (Id. nº 10803710), 

por meio do qual transacionaram o pagamento parcelado do débito, com 

última prestação a vencer em 62 (sessenta e dois) dias corridos, a contar 

do primeiro depósito, que deverá ser feito em até 05 (cinco) dias após a 

intimação da sentença de homologação. Assim sendo, nos termos do art. 

922 do Código de Processo Civil, SUSPENDO o presente feito por 90 

(noventa) dias, prazo suficiente para pagamento integral do acordo. 

Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe se houve o integral cumprimento da avença, sob 

pena de, no silêncio, entender-se que o acordo foi regularmente cumprido. 

Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1022437-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO CALVITTI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022437-19.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ALFREDO 

CALVITTI NETO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A AT Vistos em 

Correição. Com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, DETERMINO 

seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena 

de indeferimento, emendar a petição inicial, acostando aos autos a 

certidão de trânsito em julgado do acordão, porquanto se trata de 

documento indispensável, a teor do art. 320 do referido Diploma 

Processual. Decorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação, 

remetam-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Cuiabá, 19 

de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000964-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JSL S/A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)
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Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000964-40.2018.8.11.0041 AUTOR: JSL S/A. RÉU: 

ESTADO DO MATO GROSSO AT Vistos em Correição. Trata-se de Ação 

de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por JSL S/A, em desfavor de 

Estado de Mato Grosso. 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, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1028468-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILZA SANTOS REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA FERREIRA MACIEL OAB - MT17780/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028468-55.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MILZA 

SANTOS REGO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A AT Vistos em 

Correição. 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. Entretanto, 

compulsando os autos, constata-se que os documentos contidos nos 

autos contradizem a alegada situação de hipossuficiência da parte autora. 

Pois bem. 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 conforme ressai 

dos autos, a requerente investiu junto à requerida o valor de R$ 34.881,44 

(trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro 

centavos). Além disso, apesar de juntar aos autos extrato de conta 

corrente para comprovar sua condição de pensionista, tal documento não 

aponta o valor recebido à titulo de pensão, situação que obsta, neste 

primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. 

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 à 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, 19 de Janeiro 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).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 888014 Nr: 21908-22.2014.811.0041

 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: ODAIR JOSE DA SILVA

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

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 
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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 

(26/07/2010), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 887154 Nr: 21357-42.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMFDS, CELIA FLORES DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARA RUBIA ALVES DE RESENDE 

- OAB:20.985-B/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 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$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (22/09/2013), 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, que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

18 de Dezembro de 2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 877066 Nr: 14835-96.2014.811.0041

 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: JAIR VIEIRA DE BORBA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(28/01/2014), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.bCuiabá, 15 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 879477 Nr: 16478-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADLA, IDILANDIA DA LUZ ALMEIDA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

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

11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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 (26/02/2014), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 12 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 955341 Nr: 2752-14.2015.811.0041

 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: SEBASTIANA GONÇALINA DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.687,00 (mil seiscentos e oitenta e sete reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (08/08/2014), 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, que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

19 de Dezembro de 2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1027841 Nr: 35737-36.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL APARECIDO LEMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7585

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta 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 

(14/07/2015), nos termos da Súmula 580 do STJ.Tendo em vista que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 109 de 669



requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 19 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 353053 Nr: 23437-86.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA DA SILVA OLIVEIRA

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

 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, LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT, 

RODRIGO LUIS GOMES PENNA - OAB:9998 MT, WILSON MOLINA 

PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

OAB:8767/MS, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, MARCELO 

DAVOLI LOPES - OAB:143370/SP, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Vistos em Correição,

Trata-se de Execução de Título Executivo Judicial 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 dos valores depositados para a conta do 

procurador da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 852038 Nr: 54905-92.2013.811.0041

 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: MAURO RODRIGUES VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para 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 

(01/04/2012), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 15 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 857391 Nr: 59629-42.2013.811.0041

 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: WILSON PEREIRA DE SOUZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos oitenta 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 

(25/11/2013), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 19 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 860552 Nr: 2160-04.2014.811.0041

 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: PAULO SERGIO SANTOS DE JESUS

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

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

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 2.025,00 (dois mil 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 (01/08/2013), 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, que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

19 de Dezembro de 2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 872002 Nr: 11061-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEI SILVA - OAB:OAB/MT 13.823, RODRIGO 

BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 
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(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(30/09/2012), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 11 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 905690 Nr: 34015-98.2014.811.0041

 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: GENESIO MENDES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (10/05/2014), 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, que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

19 de Dezembro de 2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1020748 Nr: 32300-84.2015.811.0041

 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: LEUMAR ANTONIO CORREA DA SILVA

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

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

NOVAIS ASSUNÇÃO - OAB:17.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente pugnou, às 

fls.149 ( a numerar), pela aplicação de multa em razão do descumprimento 

da liminar.

Desde já, anoto que o pedido não comporta acolhimento.

Com efeito, consoante se depreende do contido nos autos, muito embora 

tenha sido concedida à fls. 28, a liminar não restou confirmada por 

ocasião do julgamento do mérito, tendo em vista que a demanda foi julgada 

improcedente pela sentença exarada às fls. 96/98.

Ademais, em que pese tenha sido interposto recurso de apelação pela 

parte autora, com requerimento de aplicação da multa pelo 

descumprimento da liminar (fls. 99/110), o referido recurso foi 

parcialmente provido, sem nada dispor quanto à fixação da multa (fls. 

129/133).

Anota-se, ainda, que, consoante se verifica do teor da certidão de fl. 135, 

o acórdão do recurso de apelação transitou em julgado aos 03.02.2017.

Em seguida, ante o cumprimento voluntário da obrigação, restou proferida 

sentença de extinção, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. (fl. 141).

Sendo assim, considerando que houve o exaurimento da prestação 

jurisdicional no presente feito, sendo, portanto, vedada qualquer alteração 

do conteúdo do acórdão já transitado em julgado, ex vi do que preceitua o 

art. 494 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de fls. 149 dos 

autos.

Intime-se.

Após, retornem os autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1219974 Nr: 11458-15.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DA OITAVA VARA CIVEL DA COMARCA DE 

CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN FERNANDO SERRA 

ROCHA SANTOS - OAB:19.701/MT

 Vistos,

Reitere-se a intimação do d. causídico(a) para que, no prazo de 24h, 

devolva na Secretaria da 8ª Vara Cível os autos de código 1098456, sob 

pena de busca e apreensão, sem prejuízo da configuração, em tese, do 

crime de sonegação de autos e infração disciplinar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 7774 Nr: 11085-14.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XEROX DO BRASIL LTDA.

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

YUCATAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, JOÃO JURANDIR DIAN - OAB:83.645/SP, LEONARDO 

SULZER PARADA - OAB:9928-A, NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO - 

OAB:104.431/SP, TIAGO AUED - OAB:227080 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão do decurso de prazo da Suspensão do Processo, INTIMO a 

parte autora, via DJE, a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 133613 Nr: 19125-43.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÔNICA FRANCIELI CURY SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - 

OAB:6.347/MT, JULIA LUDWIG - OAB:8847/MT, OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON FRANCISCO GOMES 

- OAB:308.550

 Em razão do decurso de prazo da Suspensão do Processo, INTIMO a 

parte autora, via DJE, a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 137581 Nr: 21893-39.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY GOMES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLI DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO A. FREIRE FILHO - 

OAB:MT-3.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORBELINO 
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BIANCARDINI - OAB:7341-A

 Em razão do decurso de prazo da Suspensão do Processo, INTIMO a 

parte autora, via DJE, a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 735846 Nr: 32236-16.2011.811.0041

 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: CARMINDA CAMARGO THIMMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MARQUES - OAB:14678, 

ISAIAS ALVES DA SILVA - OAB:14778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, DENISE MADALENA DE ABREU E 

SILVA - OAB:12836

 Assim sendo, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 1.850,00 (um 

mil, oitocentos e cinquenta reais), a serem custeados ao final pelo 

vencido, sendo que, na hipótese do autor ser vencido, os honorários 

serão pagos pelo Estado de Mato Grosso, a partir de certidão de dívida 

extraída dos autos.Intime-se perito nomeado, por meio eletrônico, para, no 

prazo de 15 (dez) dias, informar se concorda com os honorários fixados 

pelo Juízo, bem como em recebê-los ao final da demanda, consignando 

que o silêncio será presumido como aceitação, devendo, em caso positivo, 

agendar data para a perícia, com antecedência mínima de 60 dias.O laudo 

pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data da realização da pericia.Apresentado o laudo, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de quinze dias, se 

manifestem sobre o resulta¬do, mesma oportunidade em que deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos.Com as 

providências e após o cumprimento de todos os atos ordinatórios, 

retornem os autos conclusos para eventual julgamento da ação.Expeça-se 

o necessário.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá, 17 de Janeiro de 2017.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 753337 Nr: 5234-37.2012.811.0041

 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: RENÉ VERGILIO VENDRAMIN

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos em Correição,

INTIME-SE a requerida para que, no prazo de 15 dias, providencie o 

depósito judicial dos honorários periciais, os quais homologo, eis que 

compatíveis com a natureza e complexidade da perícia, além do grau do 

perito.

Efetivado o depósito, EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para 

liberação dos valores iniciais [505] e COMUNIQUE-SE ao perito, por meio 

eletrônico, a fim de que indique data, horário e local para o início dos 

trabalhos, procedendo-se com a intimação das partes, com pelo menos 05 

dias de antecedência, nos termos do art. 474 do Código de Processo Civil.

O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data em que o perito for comunicado para dar 

início aos trabalhos.

 Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos.

Com as providências e após o cumprimento de todos os atos ordinatórios, 

retornem os autos conclusos para eventual julgamento da ação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 868930 Nr: 8725-81.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVALDO VIANO FERREIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - 

OAB:15.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para 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 (28/01/2014), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 14 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 895058 Nr: 26539-09.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLISON GUEISNER PINHEIRO DE CARVALHO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 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$ 2.362,50 (dois mil trezentos sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (11/04/2014), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 914337 Nr: 39730-24.2014.811.0041

 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: WELLINGTON CARLOS VALENTIM

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora apresentou pedido de 

desistência da ação às fls. 108/109.

 Assim sendo, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste acerca 
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do pedido de desistência, nos termos do art. 485, § 4º, do Código de 

Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 14 de Dezembro de 2017.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 959239 Nr: 4489-52.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULYMEIRE PINTO DA SILVA FREITAS

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta 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 

(31/12/2014), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 15 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1023121 Nr: 33473-46.2015.811.0041

 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: TANIA MARIA MARQUES DE ABREU

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1653,75 (um mil, seiscentos e cinquenta e três 

reais e setenta 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 (30/10/2014), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1026328 Nr: 34942-30.2015.811.0041

 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 PAULINO DE OLIVEIRA

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para 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 (12/03/2014), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 15 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1028191 Nr: 35893-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENTINO PEREIRA ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR NAZARENO FAÉ, BRASIL VEÍCULOS 

CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE PEREIRA BARROS 

PERROT - OAB:10757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA - 

OAB:16691/A, TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - 

OAB:4717/MT, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:20-949-A

 Vistos em Correição.

Ante exposto no oficio de fls. 211, cumpre-me substituir o perito nomeado 

por outro em razão de foro intimo, conforme estabelece no art. 467, § 

único, do Código de Processo Civil.

Em substituição o perito Dr. Ernani da Silva Lara Neto Castrillon nomeio 

como perito do Juízo o Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, brasileiro, 

casado, médico, CRM/MT 2949/MT, portador do CPF n.º 405.819.981-87, 

RG 400.951 – SSP/MT, podendo ser encontrado na Av. Dom Aquino, n.º 

355, Edifício, bairro Centro, CEP 78015200, Cuiabá-MT, fone: 

65-99981-8057 e 65-3027-6460, e-mail cr.mb@terra.com.br, independente 

do compromisso.

INTIME-SE o expert, por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, 

bem como solicitando que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

proposta de honorários.

 Havendo escusa, retornem os autos conclusos para nova nomeação de 

perito.

Em caso de concordância, uma vez que o requerente é beneficiário da 

assistência judiciária gratuita, INTIMEM-SE os requeridos para que, no 

prazo comum de cinco dias, querendo, manifestem-se sobre a proposta 

de honorários, nos termos do art. 465, § 3º, do Código de Processo Civil.

Se ocorrer oposição quanto ao valor da proposta de honorários, intime-se 

o perito para que se manifeste a respeito em cinco dias, remetendo os 

autos conclusos a seguir para arbitramento.

 Por fim, considerando que os requeridos apresentaram os seus quesitos 

fls. 206/208 e fls. 209/210, tendo nomeado assistentes técnicos às fl. 206 

e fl. 209, a requerente deixou transcorrer o prazo e não apresentou os 

quesitos, e deixou de nomear assistente técnico.

Cumpra-se o presente decisum e, após, voltem-me conclusos para 

designação para audiência de instrução e julgamento.

Intime-se.

Cuiabá, 15 de Dezembro de 2017.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1066184 Nr: 53763-82.2015.811.0041

 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: MARCIO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta 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 

(10/09/2015), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 15 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1085881 Nr: 4235-45.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA

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

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

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

OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14.250-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 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$ 7.087,50 (sete mil oitenta 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 

(23/05/2014), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1105302 Nr: 12684-89.2016.811.0041

 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: EDUARDO DE LAMARE PAULA, CAROLINE AQUINO 

VIEIRA DE LAMARE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 018 S.A, BROOKFIELD 

MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COUTINHO DE AQUINO 

- OAB:10.176/MT, RANIER DE AQUINO VIEIRA - OAB:18962, TARGUS 

RIGON WESKA - OAB:OAB/MT 7.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos formulados 

pelos autores em face das requeridas MB Engenharia SPE 018 S.A e 

Brookfield MB Empreendimentos Imobiliarios S.A, o que faço para:a) 

DECLARAR rescindido o compromisso de compra e venda celebrado entre 

as partes [fls. 53/78], que tem como objeto o apartamento n.º 1602 e 03 

vagas de garagem numeradas como 29, 29-A e 34, do edifício WISHI, 

localizado na Avenida das Torres, s/n, esquina com a Rua das Hortencias 

e Rua Violeta, em Cuiabá-MT, em que figuram, como 

promitentes-compradores, Eduardo de Lamare Paula e Caroline Aquino 

Vieira de Lamare Paula e, como promitentes-vendedores, MB Engenharia 

SPE 018 S.A e Brookfield MB Empreendimentos Imobiliários S.Ab) 

CONDENAR às requeridas MB Engenharia SPE 018 S.A e Brookfield MB 

Empreendimentos Imobiliários S

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1269680 Nr: 27559-30.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLB AGRONEGOCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAN LEONARDO GETTEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Ao que se extrai dos autos, a carta precatória protocolada neste Juízo 

não preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de Processo 

Civil, vez que não veio acompanhada de documentos essenciais ao ato 

deprecado.

Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia do instrumento do 

mandato conferido ao advogado (inciso II do art. 260 do CPC).

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que traga aos autos cópia da 

procuração outorgada ao seu patrono no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 (trinta) dias acarretará 

na devolução da presente missiva sem o devido cumprimento (art. 393 da 

CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com o implemento da determinação judicial pela parte autora, cumpra-se 

na forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do 

art. 1212 da CNGC.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 224474 Nr: 31982-53.2005.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRÁFICA MILENIUM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANY BUENNO DE MORAIS

 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 S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 Em razão do decurso de prazo da Suspensão do Processo, INTIMO a 

parte autora, via DJE, a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 791310 Nr: 45385-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEZ RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMAR TRATORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA - OAB:15284, LINDEBERGUE JOAQUIM - OAB:13812

 Intimo a parte requerente para se manifestar sobre o cumprimento do 

acordo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 800512 Nr: 6937-66.2013.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONE ANTÔNIO FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, GERSON TOME TREVISOL - 

OAB:19424/O, karen correa amorim de oliveira - OAB:19498

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (09/01/2006), 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, que 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta 

da ta  no  s i s tema  i n fo rma t i zado .Pub l i q u e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 19 de Dezembro de 2017.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 801857 Nr: 8294-81.2013.811.0041

 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: JOSE LAZARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISÂNGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6531/MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora apresentou pedido de 

desistência da ação às fls. 150.

 Assim sendo, INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste acerca 

do pedido de desistência, nos termos do art. 485, § 4º, do Código de 

Processo Civil.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 806098 Nr: 12570-58.2013.811.0041

 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: VALDIVINO PEREIRA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MÁRCIO HENRIQUE CARDOSO - 

OAB:7659

 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$ 10.125,00 (dez mil cento 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 (30/10/2011), 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, que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

13 de Dezembro de 2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 817579 Nr: 24008-81.2013.811.0041

 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: LUCIANO ROSÁRIO DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT 9.475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta 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 

(07/03/2011), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 18 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 848858 Nr: 52124-97.2013.811.0041

 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: AGB, ELIZANGELA GOMES DA COSTA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

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

OAB:12.903/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos oitenta 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 

(02/09/2013), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 11 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 855699 Nr: 58119-91.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ROBERTO DO NASCIMENTO

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

Diante da certidão lançada às fls. 135, nomeio como perito Dr. Ernani da 

Silva Lara Neto Castrillon, brasileiro, casado, médico, CRM/MT 7.922, 

portador do CPF n.º 813297091-87, RG 09296603, podendo ser 
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encontrado na Avenida Bosque da Saúde, n.º 888, Edifício Saúde, sala 33, 

3º andar, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, fone: 65-99228-5520 e 

6 5 - 2 1 2 7 - 8 6 5 7 ,  e - m a i l  p e r i t o e r n a n i @ g m a i l . c o m  e 

ernanicastrillon@yahoo.com.br.

 Intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, 

solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da pericia, 

com antecedência mínima de 60 dias.

Em seguida, dê-se ciência a parte autora, intimando-se pessoalmente, por 

carta registrada com aviso de recebimento.

Os honorários periciais foram fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os 

quais já foram depositados pela parte requerida.

 Int.

Cuiabá, 06 de Dezembro de 2017.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 867969 Nr: 7926-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA MARIA FERREIRA AMORIM

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para 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 

(01/10/2013), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 18 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 869313 Nr: 9034-05.2014.811.0041

 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: JHONATAN FERREIRA ALVES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

Defiro o pedido da parte requerida (fls. 109/111).

Intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

sobre à impugnação ao laudo pericial.

Após, intime-as partes para manifestação, no prazo comum de 05 dias.

Por fim, retornem os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 11 de Dezembro de 2017.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 878078 Nr: 15598-97.2014.811.0041

 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: MARLENE PEREIRA GOMES

 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/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(25/06/2011), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 13 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 883296 Nr: 18748-86.2014.811.0041

 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: CLEVERSON NUNES CAMARÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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$ 7.256,25 (sete mil duzentos cinquenta e seis 

reais e vinte cinco centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (30/01/2014), 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, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 18 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 883308 Nr: 18759-18.2014.811.0041

 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: GUSTAVO DIAS RODRIGUES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT, MARIA DONIZETE 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:9166/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

Defiro o pedido da parte requerida (fls. 134/135).

Intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

sobre à impugnação ao laudo pericial.

Após, intime-as partes para manifestação, no prazo comum de 05 dias.

Por fim, retornem os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 13 de Dezembro de 2017.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 888012 Nr: 21906-52.2014.811.0041

 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: WELLINGTON VITOR SOUZA GUIMARÃES

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

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

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8184

 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 

(12/07/2012), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 13 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 902239 Nr: 31498-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUSTREGESILO DA CUNHA MIRANDA, DIRCE DO 

AMARAL LEAL, ESTEVINO DA COSTA RIBEIRO, JOSÉ CLARINDO DA 

SILVA, LEILA MARIA DE LIMA CASTRILLON, MARIZETE CARNEIRO 

GUIMARÃES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Intimo a parte executada para ciência quanto a expedição do Alvará 

Eletrônico nº 386559-8/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 905722 Nr: 34045-36.2014.811.0041

 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: VALDEIR TEODORO DA SILVA

 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: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos em Correição,

 Cuida-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro DPVAT 

formulado por Valdeir Teodoro da Silva em desfavor de Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros.

O processo entrou em crise em razão da não realização da perícia 

médica, diante da ausência da parte autora (fls. 143).

O autor então postulou pela desistência da ação e, em atenção ao 

disposto no art. 485, §4º, do CPC, determinou-se a intimação do requerido 

para manifestação.

A requerida não concordou com o pedido de desistência (fls. 145), o que 

obsta o seu acolhimento.

Nesse sentido colhe-se o seguinte julgado do e. TJMT:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA – RÉU CITADO – DISCORDÂNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. Ocorrendo a 

apresentação de contestação, a desistência da demanda pelo autor 

depende da anuência do réu. A sentença de improcedência interessa 

muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência 

da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar 

outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu. (REsp n. 

1318558/RS)” (TJMT Ap 95733/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).

Indefiro, pois, o pedido de desistência.

Lado outro, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, não foi 

intimada pessoalmente da data agendada para perícia.

Em razão disso, determino seja a parte Autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de Dezembro de 2017.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 909029 Nr: 36168-07.2014.811.0041

 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: DIVINO RAFAEL

 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:8506-A/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte Autora, não foi intimada 

pessoalmente da data agendada para perícia.

Além disso, expedida intimação pessoal para que se manifestasse quanto 

ao prosseguimento do feito, a carta retornou pelo motivo “Desconhecido” ( 

fls. 65).

Em razão disso, determino seja a parte Autora intimada, por intermédio de 

seu procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

Informado o novo endereço, intime-se o perito para agendar nova data 

para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 06 de Dezembro de 2017.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 917915 Nr: 42002-88.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ARLINDO AUGUSTO DE BARROS, 

DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS, RODOLPHO SILVA MOURA DE 

BARROS, ADOLPHO DA SILVA MOURA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

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

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, ALINE IZALDINO FERNANDES - 

OAB:17.108-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - OAB:16.381 
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OAB/MT, ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO - 

OAB:10126/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - OAB:7.322-A/MT, 

ELAINE CRISTINA FERREIRA SANCHES - OAB:7.863/MT, FERNANDA 

GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17.251/MT, HELLEN KAROLINE DE 

FIGUEIREDO OLIVEIRA - OAB:16.787-0/MT, NORMA SUELI DE CAIRES 

GALINDO - OAB:6.524-B/MT, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES - OAB:9.510/MT, TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659/MT

 Vistos em Correição.

Inicialmente, determino que a parte recorrente formalize o instrumento do 

recurso interposto às fls. 869869/869, o qual foi recebido às fls. 895 e 

contraarrazoado às fls. 896896/915, ficando revogado, nesse ponto, o 

item 03 da decisão de fls. 895.

 O recurso cabível da decisão de saneamento do processo é o agravo de 

instrumento, razão pela qual compete à parte interessada formar o 

respectivo instrumento, viabilizando, posteriormente, a sua interposição 

junto ao e. Tribunal de Justiça, a quem competirá exercer o juízo de 

admissibilidade, aplicando, se for o caso, o princípio da fungibilidade 

recursal.

D’outra banda, uma vez que o requerido concordou com o resultado da 

perícia, resta prejudicada a impugnação de fls. 668/969, em atendimento 

ao princípio da preclusão lógica.

Para a produção da prova oral já deferida, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 13 de Março de 2018 às 15h00min, a ser realizada 

no gabinete da 8ª Vara Cível no Fórum da Capital, devendo as partes e os 

seus patronos serem regularmente intimados para comparecerem à 

solenidade.

Para a solenidade, as partes poderão, no prazo de 15 (quinze) dias (§ 4º, 

do art. 357 do Código de Processo Civil), arrolar as testemunhas que 

pretendem inquirir, observando, para tanto, o que dispõe o § 6º do art. 357 

do Código de Processo Civil.

Deverão os advogados das partes se atentarem para a previsão contida 

no art. 455 do CPC no tocante a sua incumbência de intimar as 

testemunhas, dispensando-se a intimação do juízo.

 A prova oral terá por objeto o esclarecimento do seguinte ponto 

controvertido: falha na prestação dos serviços hospitalares por parte da 

requerida.

Intimem-se as partes por meio do DJE, dispensada à intimação pessoal, 

diante da desnecessidade de se colher depoimento pessoal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 923688 Nr: 45647-24.2014.811.0041

 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: ELBSON JEFFERSON ARRUDA DE PINHO

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (06/08/2014), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 13 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 939587 Nr: 54379-91.2014.811.0041

 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: JOSAFÁ ALVES BEZERRA

 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, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250-A

 Vistos em Correição, Cuida-se de Ação de Cobrança da Diferença do 

Seguro DPVAT formulado por Josafá Alves Bezerra em desfavor de 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.O processo entrou em crise em 

razão da não realização da perícia médica, diante da ausência da parte 

autora (fls. 89, 93 e 95).O autor então postulou pela desistência da ação 

e, em atenção ao disposto no art. 485, §4º, do CPC, determinou-se a 

intimação do requerido para manifestação.A requerida não concordou com 

o pedido de desistência (fls. 99/101), o que obsta o seu 

acolhimento.Nesse sentido colhe-se o seguinte julgado do e. 

TJMT:“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA – RÉU CITADO – DISCORDÂNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO 

COM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. Ocorrendo a 

apresentação de contestação, a desistência da demanda pelo autor 

depende da anuência do réu. “A sentença de improcedência interessa 

muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência 

da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar 

outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu. (REsp n. 

1318558/RS)” (TJMT Ap 95733/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).Indefiro, pois, o pedido de 

desistência.Lado outro, compulsando os autos, verifica-se que a parte 

autora, não foi intimada pessoalmente da data agendada para perícia.Em 

razão disso, determino seja a parte Autora intimada, por intermédio de seu 

procurador, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o seu 

endereço, com vistas à realização da prova pericial, anotando-se que a 

omissão ensejará na preclusão da faculdade de produzir a 

prova.Informado o novo endereço, intime-se o perito para agendar nova 

data para realização da perícia, com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá, 06 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 945525 Nr: 57741-04.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO TOMICHÁ

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 5.062,50 (cinco mil sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(31/10/2014), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 11 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1009239 Nr: 27245-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta 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 

(06/08/2014), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 18 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1021682 Nr: 32778-92.2015.811.0041

 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: DENIVALDO DA SILVA MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:11854

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (17/08/2014), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 12 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1047346 Nr: 45065-87.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEMERSON SOUZA AMORIM

 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:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes não foram intimadas 

para manifestarem sobre o laudo pericial.

Sendo assim, intimem-se às partes para manifestarem sobre o laudo 

pericial, às fls. 175/178, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, concluso para sentença.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 12 de Dezembro de 2017.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1082898 Nr: 2872-23.2016.811.0041

 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: MARIETE CRISTINA EBE DO NASCIMENTO SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze 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 

(02/07/2014), 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, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1084690 Nr: 3673-36.2016.811.0041

 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: TARCISIO PEDROSO

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (16/01/2013), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 18 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1085300 Nr: 3943-60.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA PINHEIRO DA SILVA

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

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

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

OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

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

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 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 
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reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(29/04/2016), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1085750 Nr: 4158-36.2016.811.0041

 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: ALEX SANDRO DOS SANTOS VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14.250-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 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$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (14/11/2014), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 18 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1092365 Nr: 7231-16.2016.811.0041

 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: JOSÉ DA SILVA MONTEIRO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento 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 (11/01/2016), 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, que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

15 de Dezembro de 2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1103275 Nr: 11807-52.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE GOMES DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 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$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (30/01/2016), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 13 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1106481 Nr: 13171-59.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SIQUEIRA RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte Autora, por meio de seu advogado, via Diário da Justiça, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, informe sobre o pagamento ou a 

negativa do Requerimento Administrativo de Benefício do Seguro 

Obrigatório (fls. 130/133).

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de Dezembro de 2017.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1139670 Nr: 27228-82.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMAR SILVA DOS ANJOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos em Correição.

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela declaração 

apresentada na fls. 14, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil.

Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez que a 

petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos artigos 

319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de 

improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 9h45min, 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 
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Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 25 de Outubro de 2017.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1062989 Nr: 52339-05.2015.811.0041

 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: HELIO NOGUEIRA BARBOSA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para 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 

(05/10/2015), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000613-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR CARLOS DE SOUZA VIEIRA (AUTOR)

CARLA REITA FARIA LEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLE DIJON (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000613-67.2018.8.11.0041 AUTOR: VITOR CARLOS 

DE SOUZA VIEIRA, CARLA REITA FARIA LEAL RÉU: CONDOMINIO DO 

EDIFICIO VILLE DIJON AT Vistos em Correição. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Abusividade de Cobrança de Taxa Condominial c/c 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Vitor Carlos de Souza Vieira e Carta Reita Faria Leal em desfavor de 

Condomínio do Edífício Ville Dijon, todos qualificados no autos. Alegam os 

requerentes que residem e são proprietários dos dois apartamentos tipo 

cobertura do condomínio requerido, sendo o primeiro requerente 

proprietário do apartamento nº 1402 e a segunda requerente proprietária 

do apartamento nº 1401. Sustentam que o edifício é composto por 28 

(vinte e oito) apartamentos, sendo 02 (dois) do tipo cobertura. Aduzem 

que, sem justa razão, arcam com a taxa de condomínio no valor de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), enquanto os demais condôminos 

pagam o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Narram que, na 

convenção do condomínio, não há qualquer substrato para a cobrança 

diferenciada entre os condôminos que moram no edifício requerido. 

Afirmam que, em razão da cobrança superior sem justo motivo, 

requereram ao síndico, aos 10.10.2016, uma convocação de assembléia 

condominial para apreciação do pedido de adequação do valor da taxa 

condominial. Assim, caso aprovado o pedido, haveria o rateio das 

despesas, de forma igualitária, entre todos os condôminos. Informam que, 

aos 14.02.2017, ocorreu a assembélia geral extraordinária, oportunidade 

em que foi rejeitada pela maioria dos condôminos a proposta de 

readequação dos valores da taxa condominial. Por essa razão, pugnam, 

pela concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado que o 

condomínio requerido refaça os cálculos mensais, de modo a permitir que 

os autores passem a pagar taxa de condomínio do mesmo valor que a dos 

demais condôminos. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não comporta 

deferimento. Com efeito, entendo que não restou demonstrada, ao menos 

neste momento, a probabilidade do direito da parte autora. Isso porque, 

analisando detidamente a convenção do condomínio requerido, 

notadamente seu art. 37, percebe-se que a redação do referido 

dispositivo provoca dúbia interpretação. Da leitura do artigo supracitado, 

não há como afirmar se as despesas serão ratedadas na proporção das 

28 (vinte e oito) unidades integrantes do condomínio ou se serão rateadas 

na proporção da fração ideal de cada uma das 28 (vinte oito) unidades 

integrantes do condomínio. Neste cenário de dúvida, torna-se imperiosa a 

aplicação do art. 1.336, inciso I, do Código Civil, que aduz que são deveres 

do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporação 

das suas frações ideias. Vejamos: “Art. 1.336. São deveres do 

condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção 

das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;” 

Ademais, corrobora, ainda, a aplicação desse dispositivo legal o fato de 

que, realizada assembleia geral aos 14.02.2017, justamente para discutir 

acerca da readequação da taxa condominial, a proposta de alteração não 

foi aprovada, permanecendo a cobrança de forma diferenciada. 

Outrossim, em que pese não haver no objeto da convenção do condomínio 

o tamanho da área de cada apartamento, no requerimento encaminhado ao 

síndico buscando a readequação da taxa condominial, os próprios autores 

reconhecem que a área dos seus apartamentos (cobertura) é maior do 

que a dos demais apartamentos (Id nº 11358021). Há nos autos, ainda, 

informação de que cada cobertura possui três garagens, fato que gera 

mais despesa, como, por exemplo, com iluminação e limpeza. Além disso, 

é induvidoso que, sendo a fração ideal superior a das demais unidades, 

os autores poderão receber em seu apartamento quantidade superior de 

pessoas, impactando na manutenção de elevadores, consumo de energia 

etc. Nesse sentido, em aplicação ao princípio da isonomia, é justificável 

que, aqueles que possuem área diferenciada, sejam tratados de maneira 

diversa daqueles que possuem a mesma área. À propósito, colaciono o 

seguinte julgado, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TAXA CONDOMINIAL. 

CÁLCULO COM BASE NA FRAÇÃO IDEAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO 

CÓDIGO CIVIL E NA CONVENÇÃO DO EDIFÍCIO. AUSÊNCIA DE 

PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO 

PREJUDICADO.1. Nos termos do art. 330 do CPC/2015, a concessão de 

tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.2. In 

casu, objetiva o agravante obter provimento judicial para que a taxa 

condominial referente a apartamento tipo cobertura de sua propriedade 

tenha valor equivalente ao exigido das demais unidades, vedando-se a 

cobrança a maior com fundamento na fração ideal do bem.3. A tese, 

contudo, não tem pertinência, porquanto além da medida encontrar-se em 

consonância com o código civilista, o princípio da isonomia, como sabido, 

determina que os desiguais sejam tratados desigualmente, sendo 

plenamente justificável conferir-se regime diverso ao proprietário de 

apartamento de 312,21m2 do que é dado ao condômino de unidade de 

apenas 112,12m2 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJBA, Classe: 

A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

0013584-66.2016.8.05.0000, Relator (a): José Edivaldo Rocha Rotondano, 

Quinta Câmara Cível, Publicado em: 26/10/2016 )” Portanto, entendo 

ausente, aos menos nesta fase, a probabilidade do direito dos autores. Da 
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mesma forma, verifico a ausência do pressuposto do perigo de dano, uma 

vez que os autores há tempos vem pagando a taxa condominial de 

maneira diferenciada, sendo uma situação consolidada que afasta a 

urgência do caso concreto. Em relação ao risco ao resultado útil do 

processo, é cediço que os condomínios possuem caixa, fato que garante 

o pagamento de futura condenação em caso de eventual procedência da 

ação. Assim sendo, estando ausente nos autos elementos aptos a 

evidenciarem os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, o 

indeferimento, por ora, é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono a 

seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE 

URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 300 DO CPC. 

Tendo em vista que os elementos constantes dos autos não são aptos a 

demonstrar a probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela 

de urgência.”. (TJ-MG, AI 10000160561940001,Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL Publicação 07/02/2017, Relator Mota e Silva). 

Destarte, uma vez ausentes, ao menos neste momento processual, a 

satisfação dos requisitos legais necessários, INDEFIRO a tutela provisória 

de urgência requerida, sem prejuízo de sua reapreciação, caso assim se 

requeira e ocorra a comprovação dos pressupostos necessários. 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 03 de abril de 2018, às 12h00min, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação, sala 03. 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, 19 de 

Janeiro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1038041-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MOURA LOPES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Milton de Tal e outros (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1038041-20.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCIA MOURA 

LOPES FERREIRA RÉU: MILTON DE TAL E OUTRO AT Vistos em Correição. 

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Marcia Moura Lopes Ferreira em desfavor “Sr. 

MILTON de tal”, aquela devidamente qualificada nos autos e este de 

qualificação ignorada. A partir da detida análise dos autos, verifica-se que 

a parte autora pretende promover a reintegração de posse do imóvel 

urbano situado na Rua Paranaíta, Lotes 14 (quatorze) e 15 (quinze), 

quadra 52 (cinquenta e dois), Residencial Doutor Fábio, nesta urbe Aos 

19.12.2017, este Juízo, entendendo ser necessária para apreciação da 

tutela de urgência requerida, designou audiência de justificação prévia 

para a data de 22.01.2018. A audiência de justificação realizada nesta 

data (22.01.2018), restou prejudicada, uma vez 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, 22 de Janeiro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000772-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE SOLANGE MORAES DO NASCIMENTO NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1000772-10.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADRIANE 

SOLANGE MORAES DO NASCIMENTO NOBRE REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos em 

Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Adriane Solange Moraes do Nascimento em desfavor de Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambas qualificadas nos autos. 

Alega a requerente que é consumidora dos serviços prestados pela 

requerida, possuindo em sua residência a unidade consumidora nº 

6/347630-6. Assevera que alugou um imóvel no ano de 2012 e passou a 

residir no local até o término do contrato de locação. Aduz que, após o 

término, firmou um novo contrato de locação, com término previsto para 

outubro do corrente ano, tendo como objeto um novo imóvel. Menciona 

que, por falta de conhecimento, não realizou o cancelamento da unidade 

consumidora do antigo imóvel, razão pela qual todos os meses era 

cobrada a taxa mínima de prestação de serviço. Sustenta que quando 

tomou conhecimento da dívida, realizou o pagamento dos débitos. Afirma, 

todavia, que, aos 18.04.2016, foi surpreendida com uma fatura no valor de 

R$ 3.150,86 (três mil, cento e cinquenta reais e oitenta e seis centavos) à 

titulo de recuperação de consumo. Diz que, além de emitr a fatura de valor 

elevado, a requerida inseriu seus dados no cadastro restritivo de crédito. 

Requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida proceda com a 

retirada dos seus dados do cadastro restritivo de crédito. Em síntese, eis 

o relatório. DECIDO. (i) Valor da Causa: Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 28.620,00 (vinte e oito 

mil, seiscentos e vinte reais), consoante se afere no Id. nº 11380350, pág. 

15. Verfica-se, ainda, que, a parte autora pretende a condenação a título 

de danos morais no valor de R$ 28.620,00 (vinte e oito mil, seiscentos e 

vinte reais). E, considerando que, na presente, a parte autora almeja, 

ainda, a declaração de inexistência de débito, o valor da causa deve ser 

composto, também, conteúdo econômico da fatura contestada, qual seja, 

R$ 3.150,86 (três mil, cento e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), 

constante no Id. nº 11380453, pág. 26. Assim sendo, CORRIJO de ofício o 

valor da causa, atribuindo à demanda o valor de R$ 31.770,86 (trinta e um 

mil, setecentos e setenta reais e oitenta e seis centavos), o que faço com 

fulcro no art. 292, incisos II e VI, e § 3º, do Código de Processo Civil. 

PROCEDA-SE com as alterações necessárias junto ao sistema PJE. (ii) 

Tutela de Urgência: 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 122 de 669



presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a cobrança de fatura com vencimento em 

18.04.2016 no valor de R$ 3.150,86 (três mil, cento e cinquenta reais e 

oitenta e seis centavos), conforme se afere no Id nº 11380453, pág.26. 

Ademais, consta nos autos a carta enviada pela requerida à autora, 

informando que o valor da fatura supracitada é em decorrência de 

inspeção realizada na unidade consumidora aos 23.12.2015, oportunidade 

na qual restou constatada anormalidade que provocou faturamento a 

menor (Id nº 11380439, pág.7). Ressai da referida carta, ainda, que os 

meses de recuperação de consumo a serem cobrados na fatura com 

vencimento em 18.04.2016 abrangem o período de 06/2013 a 12/2015. 

Além da requerente sustentar que não está residindo no imóvel da UC nº 

6/347660-6, o fato é que a negativação realizada (Id nº 11380423) 

refere-se a débitos pretéritos. Nesse sentido, há precedentes 

jurisprudenciais que julgam indevida a negativação quando há demanda 

judicial discutindo a existência do débito. À propósito, colaciono a seguinte 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.No caso há indícios de 

que o valor cobrado a título de recuperação de consumo é incorreto. 

Ainda, o objeto do processo é anulação da totalidade do débito. Havendo 

discussão judicial sobre a existência da dívida é indevida a 

inscrição/manutenção do nome da agravante em cadastros de 

inadimplentes. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento Nº 70066202128, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza 

Junior, Julgado em 04/11/2015). Portanto, entendo presente a 

probabilidade do direito da parte autora. Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a 

negativação persista, a parte requerente sofrerá prejuízos econômicos, 

uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com seus 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 

no presente caso concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior e regular inscrição dos dados da parte autora 

no cadastro restritivo de crédito. Posto isso, com base no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência, o que faço para determinar que a requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias, PROCEDA com a exclusão do nome da parte autora dos 

cadastros restritivos de crédito, no que se refere especificamente aos 

débitos discutidos nestes autos e até decisão final da causa. Para o caso 

de descumprimento desta decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual. Considerando os documentos acostados no Id. nº 

11380374, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 03 de Abril de 2018, às 09h30min, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 03. 

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, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de Janeiro de 2018. BRUNO 

D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033177-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER BELEM GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033177-36.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU 

SEGUROS S/A REQUERIDO: EDER BELEM GOMES AT Vistos em Correição. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, ajuizada por 

Itaú Seguros S/A em desfavor de Eder Belem Gomes. Aos 13.12.2017, 

este Juízo deferiu a medida liminar, determinando a expedição de mandado 

de busca e apreensão do veículo narrado nos autos (Id nº 11050999). 

Ocorre que a competência para processar e julgar demandas que 

envolvem matéria referente a alienação fiduciária é da Vara Especializada 

de Direito Bancário, conforme dispõe o art. 1º, I, §1º, do Provimento nº 

004/2008, do Conselho da Magistratura. Destarte, a matéria discutida nos 

autos é eminentemente bancária, sujeita a fiscalização do Banco Central 

do Brasil. À propósito, colaciono o seguinte julgado, in verbis : “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO - CESSÃO DE 

CRÉDITO – RETIRADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO POLO – 

MANUTENÇÃO DO CONTEÚDO FINANCEIRO DA AÇÃO – COMPETÊNCIA 

DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO 

PROCEDENTE.“É cediço que a competência da Vara Especializada em 

Direito Bancário não é definida pela presença do banco/instituição 

financeira em um dos polos da demanda, mas sim, é definida pela natureza 

bancária da matéria debatida.” Precedente desta Câmara.”(TJMT, CC 

68184/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016). Assim sendo, nos termos do 

art. 64, §4º, do Código de Processo Civil, conservar-se-ão os efeitos da 

decisão proferida por este Juízo, até que outra, se for o caso, seja 

proferida pelo Juízo competente. Deste modo, 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 uma das Vara Especializadas em Direito Bancário 

desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de Janeiro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010297-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDYR BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1010297-50.2017.8.11.0041 

AUTOR: JURANDYR BATISTA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação De 

Cobrança Do Seguro Obrigatório Dpvat que JURANDYR BATISTA DA 

SILVA move em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A., alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 24.05.2016, 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. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação e documentos (ID: 9095083), 

arguindo preliminarmente: I – Satisfação Da Indenização Em Esfera 

Administrativa - Carência De Ação - Falta De Interesse De Agir. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 
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Nomeado perito judicial para realização da pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado 

ao Id: 9243279. 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. SATISFAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO EM ESFERA ADMINISTRATIVA - CARÊNCIA DE AÇÃO - 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que houve o efetivo pagamento da cota parte devida a 

requerente. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que 

a parte demandante tem interesse jurídico em receber, se houver, saldo 

remanescente do seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Ademais, a matéria preliminar se confunde 

com o mérito e como tal será apreciada. 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 o 

autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento, 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. 333 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 24.05.2016, 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, 
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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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital 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: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIO [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

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 

a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 Considerando que o valor integral devido 

equivale à R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), e que 

foi realizado pagamento pela via administrativa no valor de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), há um 

saldo remanescente no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 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, 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 

(24.05.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), 

na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010404-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IONE DE OLIVEIRA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1010404-94.2017.8.11.0041 

AUTOR: IONE DE OLIVEIRA ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação De Cobrança Do Seguro 

Obrigatório Dpvat que IONE DE OLIVEIRA ALVES move em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, 

que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 13.07.2014, tendo 

resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a 

requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id: 9046666), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração Do 

Polo Passivo Da Lide – Da Necessidade De Inclusão Da Seguradora Líder 

No Polo Passivo Da Demanda; II – Da Inépcia Da Inicial – Da Necessidade 

De Realização De Pedido Administrativo Anterior – Da Falta De Interesse 

De Agir – Necessidade/Adequação – Da Nova Decisão Do STF; III – Da 

Não Comprovação De Entrega Da Documentação E Sua Recusa. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Nomeado perito judicial para realização da pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado 

às id: 9200679. 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 LIDE - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. NA 

DEMANDA. 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 
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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. INÉPCIA DA INICIAL - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – NOVA DECISÃO DO STF Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora, interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que não lhe foi ofertada a 

oportunidade de efetuar 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, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. “RECLAMATÓRIA CÍVEL - COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - 1. PRELIMINAR - 1.1. ALEGA A FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE PEDIDO DE 

PAGAMENTO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE - REJEIÇÃO - NÃO HÁ 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT - 2. 

MÉRITO 2.1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

AJUIZAMENTO DA RECLAMATÓRIA CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade 

do esgotamento das vias administrativas para o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Estabelecida na sentença que o valor da verba 

securitária relativo ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser acrescido de 

juros moratórios e correção monetária, esta deverá ser a partir do 

ajuizamento da reclamatória.” (RNEI, 2677/2009, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

05/06/2009, Data da publicação no DJE 25/06/2009) (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. Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada. DA NÃO 

COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E SUA RECUSA Aduz a 

requerida que a parte autora não logrou êxito em comprovar que efetivou 

o pedido administrativo. Por tal razão, pugna pela extinção do processo, 

sem julgamento do mérito. No entanto, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 

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. Aduz a seguradora requerida que o Boletim de Ocorrência 

acostados aos autos jamais poderá ser considerado prova, sobretudo 

porque o documento foi lavrado com base em informações prestadas pelo 

próprio demandante, parte interessada no recebimento do seguro em 

testilha. 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, verifica-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência, certidão de 

ocorrência emitida pela Coordenadoria Geral do SAMU do Estado de Mato 

Grosso, a qual é dotada de fé pública, bem como ficha de atendimento 

médico 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 transito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o 

autor se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 13.07.2014, 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 
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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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, 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: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL 10% RESIDUAL [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo 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, 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 a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 10% sobre 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), em relação a estrutura-facial, 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$ 13.500,00 *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). 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$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 

reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data 

do acidente (13.07.2014) 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 arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o 
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trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007013-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1007013-34.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARIA REGINA DE ARRUDA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se 

de Ação De Cobrança Do Seguro Obrigatório Dpvat que E. R. de A, menor 

impúbere, representada por sua mãe MARIA REGINA DE ARRUDA move 

em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 29.11.2016, 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 documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação e documentos arguindo preliminarmente: I 

– Da Necessidade De Realização De Pedido Administrativo – Da Falta De 

Interesse Processual – Necessidade/Adequação – Da Nova Orientação Do 

STJ; II- Da ausência do laudo do IML. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. Nomeado perito judicial 

para realização da pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado sob o ID num. 9155398. 

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 NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – NOVA ORIENTAÇÃO DO STJ Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora, interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que não lhe foi ofertada a 

oportunidade de efetuar 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, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. “RECLAMATÓRIA CÍVEL - COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - 1. PRELIMINAR - 1.1. ALEGA A FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE PEDIDO DE 

PAGAMENTO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE - REJEIÇÃO - NÃO HÁ 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT - 2. 

MÉRITO 2.1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

AJUIZAMENTO DA RECLAMATÓRIA CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade 

do esgotamento das vias administrativas para o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Estabelecida na sentença que o valor da verba 

securitária relativo ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser acrescido de 

juros moratórios e correção monetária, esta deverá ser a partir do 

ajuizamento da reclamatória.” (RNEI, 2677/2009, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

05/06/2009, Data da publicação no DJE 25/06/2009) (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. Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada. 

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. Aduz a seguradora requerida que o Boletim de Ocorrência 

acostados aos autos jamais poderá ser considerado prova, sobretudo 

porque o documento foi lavrado com base em informações prestadas pelo 

próprio demandante, parte interessada no recebimento do seguro em 

testilha. 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, verifica-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência e boletim de 

atendimento médico bem como ficha de atendimento 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. Pretende 

a parte autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência 

da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 29.11.2016, 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 
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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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, 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: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão MEMBRO INFERIOR DIREITO 25% LEVE [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

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, leve a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (15.11.2016) e juros de mora de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 129 de 669



1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no 

artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014879-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUERINO UBIALI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1014879-93.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: GUERINO UBIALI JUNIOR REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação De 

Cobrança Do Seguro Obrigatório Dpvat que GUERINO UBIALI JUNIOR move 

em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

01.01.2016, 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 documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação e documentos arguindo preliminarmente: I – Da Inclusão Da 

Seguradora Líder No Polo Passivo; II- Ausência Do Laudo IML. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Nomeado perito judicial para realização da pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado 

sob o ID num. 10177688. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a 

parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA 

SEGURADORA NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA 

LEI 6.194/74 Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou 

qualquer documento conclusivo no que tange ao direito de receber a 

íntegra do teto indenizatório no que se refere à invalidez de caráter 

permanente, vez que não trouxe aos autos laudo do IML, documento 

imprescindível para apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de 

tal forma a requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, 

de uma simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em 

momento algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 

5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Além 

disso, no caso em tela, verifica-se que o acidente foi devidamente 

comprovado mediante Boletim de Ocorrência juntado à fl. 19. Desta forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. 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 o 

autor juntou Boletim de Ocorrência, Declaração de Atendimento e Boletim 

de Atendimento Médico 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. 333 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 01.01.2016, 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 
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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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, 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: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 75% INTENSO [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

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, leve a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 7.087,50 Total: R$ 7.087,50 Considerando que o valor integral devido 

equivale à R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), e que foi realizado pagamento pela via administrativa no valor 

de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), há um saldo remanescente no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 
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data do acidente (01.01.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037400-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDLEUSA AFONSO DE MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO EUGENIO MEYER OAB - MT21615/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1037400-32.2017.8.11.0041 

AUTOR: EDLEUSA AFONSO DE MESQUITA RÉU: SINDICATO DOS 

TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SIAGESPOC/MT Vistos etc. A parte autora relata que o Sr. Alexandre Reis 

Bregunci se predispôs a concorrer a vaga de Presidente do sindicato pela 

Chapa 2, sendo impugnado pela chapa concorrente. Ao final do processo 

administrativo eleitoral, o mesmo foi considerado inelegível. Segue 

arguindo que, espontaneamente, o Sr. Alexandre retirou sua candidatura, 

sendo substituído por Neder Figueiredo Fernandes. A autora explana que, 

inconformado, o Sr.Alexandre buscou tutela jurisdicional, por meio da qual 

foi declarado sua elegibilidade quando da análise do pedido de 

antecipação de tutela. Argumenta que a decisão judicial apenas o tornou 

elegível, não havendo menção quanto a reintegrar a chapa anteriormente 

formada. Requer, em sede de antecipação de tutela, que seja 

desautorizado a homologação pela Comissão Eleitoral do Requerido, da 

reformatação da Chapa 02 “Renovação”, pela impossibilidade de inclusão 

do Sr. Alexandre na referida chapa. Com a inicial, juntou documentos. É o 

relatório. Decido. Trata-se de Ação Anulatória De Ato Administrativo 

Eleitoral De Sindicato Com Pedido De Tutela De Urgência, proposta por 

EDLEUSA AFONSO DE MESQUITA em face do SINDICATO DOS 

TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

SIAGESPOC/MT, devidamente qualificados nos autos. No presente caso, o 

autor pugna pelo deferimento da antecipação da tutela para que seja 

desautorizada a reformatação da Chapa 02, na qual Alexandre Reis 

Bregunci foi reinserido, após determinação judicial que reconheceu sua 

elegibilidade, sob o argumento de que houve equívoco na interpretação do 

decisório pela Comissão Eleitoral. Analisando os autos n° 

1034061-65.2017.8.11.0041, verifica-se que a decisão constante do 

Id.10658613, suspendeu os efeitos da decisão proferida pela Comissão 

Eleitoral do sindicato e determinou o prosseguimento do processo eleitoral, 

com o registro de candidatura do senhor Alexandre Reis Bregunci. A 

referida decisão foi impugnada pelo Agravo de Instrumento n° 

1012330-39.2017.811.0000, o qual teve indeferido o pedido de 

antecipação da pretensão recursal. Passo a análise dos requisitos da 

exordial. Observa-se do pedido final formulado pela autora: (...) 2) Seja 

julgada, ao final, totalmente procedente a presente ação, anulando decisão 

da Comissão Eleitoral do Requerido que modificou a Chapa 02, sem 

obedecer os requisitos estatutários e toda legislação aplicável, declarando 

ilegal qualquer modificação da Chapa 02 “Renovação”, tendo em vista que 

a decisão judicial interlocutória apenas e tão somente declarou o Sr. 

Alexandre elegível e não autorizou, de forma alguma, sua reintegração na 

Chapa 02, que inclusive feriria de morte o direito adquirido dos demais 

membros, forte nos argumentos fáticos jurídicos anteriormente lançados. 

No caso posto, a autora pleiteia a procedência da presente ação, no 

sentido de coibir a Reformatação da Chapa 02, protegendo direito 

adquirido dos outros membros da chapa 02 que se ambiciona, 

maliciosamente pela Requerida, preterir. (Parafraseando último parágrafo 

anterior aos pedido). Da análise do fundamento do pedido, exposto na 

exordial, tem-se por pretensão, proteger direito adquirido pelos membros 

da Chapa 02, conforme mencionado pela autora. Não obstante ao 

fundamento apresentado, observa-se que a relação jurídica invocada não 

atinge a pessoa da autora, que não possui legitimidade ativa para pleitear 

prevenção de eventuais danos decorrentes de grupo político do qual não 

faz parte, e que inclusive é seu adversário no pleito. Ademais, o 

ordenamento jurídico brasileiro não permite requerer em nome próprio 

direito alheio, salvo quando expressamente autorizado por lei, nos termos 

do art. 18 do Código de Processo Civil. Registra-se que, o art. 485, VI, §3º 

do CPC, determina que o magistrado deverá resolver o mérito quando 

verificada a ausência de legitimidade, podendo tal matéria ser conhecida 

de ofício, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI 

- verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...) § 3o O 

juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em 

julgado.” Sobre o tema o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE SEGURO GARANTIA – 

DECLARAÇÃO DA AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR PELA 

SEGURADORA – TOMADOR ILEGÍTIMO – ILEGITIMIDADE ATIVA – 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O art. 18 

do CPC dispõe que ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito 

alheio, salvo quando autorizado por lei.”(Ap 150949/2016, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). Destaquei. Por tais motivos, 

reconheço de ofício a Ilegitimidade Ativa, e face do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil Brasileiro. CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais. Sem verba 

honorária diante da ausência de intervenção da parte contrária. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016112-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANO FRANCISCO DE ALQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016112-28.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSIANO FRANCISCO DE ALQUINO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSIANO 

FRANCISCO DE ALQUINO move em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 03.12.2016, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id: 9601727), arguindo preliminarmente: I – Da Inépcia Da 

Inicial – Da Necessidade De Realização De Pedido Anterior – Da Falta De 

Interesse De Agir – Necessidade/Adequação – Da Nova Decisão Do STF; II 

–Da Não Comprovação Do Pedido Administrativo E Sua Recusa. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Nomeado perito judicial para realização da pericia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital (Id: 10476465). 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 da preliminar suscitada em 

sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE – DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. NA DEMANDA. 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 
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pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR - DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

NECESSIDADE/ ADEQUAÇÃO - NOVA DECISÃO DO STF 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, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) 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. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO E SUA RECUSA Aduz a requerida que a parte autora 

não logrou êxito em comprovar que efetivou o pedido administrativo. Por tal 

razão, pugna pela extinção do processo, sem julgamento do mérito. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, senão vejamos: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada. 

Superada a preliminar, 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. Aduz a seguradora requerida que o Boletim de Ocorrência 

acostados aos autos jamais poderá ser considerado prova, sobretudo 

porque o documento foi lavrado com base em informações prestadas pelo 

próprio demandante, parte interessada no recebimento do seguro em 

testilha. 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, verifica-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência e ficha de 

atendimento médico 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 transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 03.12.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 
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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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): JOELHO ESQUERDO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

JOELHO ESQUERDO 75%INTENSO [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo, terá a vítima 

direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - JOELHO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (03.12.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 
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citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022624-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON PONCIANO PEREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022624-61.2016.8.11.0041 

AUTOR: JOILSON PONCIANO PEREIRA LEITE RÉU: OI S/A Vistos etc. No 

decisório de ID. 4368778, foi indeferido o pedido de assistência judiciária 

gratuita, determinado a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Findo o prazo, verifica-se que, embora intimada, a parte 

autora nada manifestou. Não houve a citação da parte contrária e, 

portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o relatório. Decido. 

Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada para sanar a 

irregularidade constante da petição inicial, não o fez. Vejamos o que dita o 

artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil: 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. O entendimento jurisprudencial 

do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas, sendo evidente a falta de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquive-se os autos, observando-se as 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021750-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GIWBSON CARBONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA OAB - MT0017827A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1021750-76.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: LUCAS GIWBSON CARBONATO REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos etc. No decisório de ID. 4325580, foi determinada a intimação da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas 

iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Findo o prazo, 

verifica-se que, embora intimada, a parte autora nada manifestou. Não 

houve a citação da parte contrária e, portanto, não ocorreu a 

triangularização processual. É o relatório. Decido. Conforme se vislumbra, 

a parte autora embora intimada para sanar a irregularidade constante da 

petição inicial, não o fez. Vejamos o que dita o artigo 321 e parágrafo 

único do Código de Processo Civil: 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. O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça 

Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar 
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pessoalmente o autor para recolher as custas processuais devidas, antes 

de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do 

Código de Processo Civil: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA 

IMPRENSA OFICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de 

extinção do feito com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o 

indeferimento da inicial. A aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da 

Assistência Judiciária), segundo o qual basta a afirmação pela parte de 

sua pobreza para a concessão da justiça gratuita, não induz presunção 

absoluta, podendo o julgador indeferir o benefício quando tiver razões 

para crer que o requerente possui condições em arcar com as taxas 

judiciárias. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de 

indeferimento, e tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao 

recolhimento das custas ou comprovação da sua miserabilidade, impõe-se 

a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do 

CPC. (Ap 84202/2011, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – 

IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS 

REMANESCENTES – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO 

–DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento 

jurisprudencial desta Corte Superior é firme quanto à desnecessidade de 

se intimar pessoalmente o autor para recolher as custas processuais 

devidas, antes de se determinar a extinção do processo pelo inciso III do 

artigo 267 do Código de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, 

DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. 

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL 

CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 

Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas, sendo evidende a falta de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquive-se os autos, observando-se as 

formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016704-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAB DOS SANTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

J. O. S. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016704-72.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOAB DOS SANTOS SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação De Cobrança Do 

Seguro Obrigatório Dpvat que J. O. S, menor púbere, assistido por seu 

genitor JOAB DOS SANTOS SOUZA, move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 07.01.2017, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id: 9984105), 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 – Falta De Interesse De Agir; IV – Ausência Do Laudo IML; 

V – Carência Da Ação – Boletim De Ocorrência Sem Validade – Não 

Averiguação Dos Fatos. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Nomeado perito judicial para 

realização da pericia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao Id: 

10457037. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito 

em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

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 
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beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz 

a parte requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com 

protocolo de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de 

juntar os documentos que devem instruir o referido processo. Desta 

forma, ausente a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, 

pugnou pela intimação do autor para que compareça à Seguradora, 

apresentando a documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não 

há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício 

do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. DA 

AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. 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. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 5º - O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Além 

disso, no caso em tela, verifica-se que o acidente foi devidamente 

comprovado mediante Boletim de Ocorrência juntado à fl. 19. Desta forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. DA CARÊNCIA DA AÇÃO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA SEM VALIDADE – AVERIGUAÇÃO DOS FATOS A matéria 

preliminar se confunde com o mérito e como tal será apreciada. 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 o autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de 

Atendimento Médico, 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 transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 
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salientar que o sinistro ocorreu em 07.01.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, 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: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO 25% LEVE [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

25% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. O pedido da 

seguradora de graduação única para o caso de “Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um membro superior e de um membro inferior”, não 

possui qualquer fundamento legal. O perito foi claro ao quantificar 

individualmente as lesões, sendo 75% para perda funcional do membro 

inferior esquerdo e 50% para perda funcional do membro superior 

esquerdo. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser 

aplicado ao caso: - MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 

2.362,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 
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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 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 (07.01.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e 

trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023533-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN MARTINS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO OAB - MT0017370A (ADVOGADO)

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023533-06.2016.8.11.0041 

AUTOR: EVELYN MARTINS LEITE RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação De 

Cobrança Do Seguro Obrigatório Dpvat que EVELYN MARTINS LEITE move 

em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido 

no dia 22.07.2016, 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 documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação e documentos arguindo preliminarmente: I – Da Necessidade 

De Realização De Pedido Administrativo Anterior – Da Falta De Interesse 

Processual – Necessidade/Adequação. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. Nomeado perito judicial 

para realização da pericia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado sob o ID num. 7772951. 

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 NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO 

DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR - DA FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - NECESSIDADE/ ADEQUAÇÃO 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, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) 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. 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 o 

autor juntou Boletim de Ocorrência, Declaração de Atendimento e Boletim 

de Atendimento Médico 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. 333 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 22.07.2016, ou seja, sob a égide da Lei 
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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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, 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: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 50% MÉDIO [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

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 a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 DO REEMBOLSO DAS 

DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – DAMS. Alega a parte autora que 

foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 22.07.2016, resultando, 

em decorrência disso, invalidez permanente e gastos 

médicos/hospitalares no valor de R$ 766,47. A Lei nº 6.194/74 dispõe em 

seu artigo 3º, inciso III, §2º, os casos de reembolso médico em 

decorrência de acidente automobilístico. Confira-se: “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: 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. § 2º - Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até 
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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).”Destaquei. Nesse 

contexto, estabelece a jurisprudência pátria que “Estão abrangidos na 

rubrica das despesas médicas e suplementares os remédios, consultas 

médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à 

recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor [...]” 

(TRJE/RS – 2ª TRec. – Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: AfifJorge 

Simões Neto – julgado em 14/07/2010). Mas não é só. Segundo preceitua o 

§1º do art. 1º do Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, também poderá 

se valer da verba estabelecida pelo inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74 

“para reembolso de eventuais despesas suplementares, tais como 

fisioterapia, medicamentos, equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e 

outras medidas terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico 

assistente”. Contudo, não abrange o pedido feito quanto as despesas com 

refeição e estacionamento, mas tão somente de eventuais despesas 

acima consignadas. Quando ao reembolso das notas fiscais de id. 

4505148 e 4505176, estas também não merece prosperar, tendo em vista 

que se encontram ilegíveis, não sendo capaz de comprovar o efetivo 

gasto pela autora decorrente do referido acidente. Dos autos, verifica-se 

que restou demonstrado o nexo de causalidade ante a prova do acidente 

automobilístico (boletim de ocorrência, certidão de ocorrência, histórico 

clínico, boletim de atendimento e outros); e a nota fiscal de medicamento e 

recibo (id.4505148 R$ 29,50 e 4505173 R$ 100,00), destinados à 

recuperação da autora quanto ao acidente sofrido. Desta feita, as provas 

existentes nos autos são suficientes para demonstrar que os gastos 

apresentados se referem ao acidente sofrido pela recorrida, inexistindo 

qualquer obstáculo ao reembolso. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - 

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES - NEXO DE CAUSALIDADE - DEMONSTRAÇÃO - 

COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM 

DESPESAS MÉDICAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DA SEGURADORA 

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se restou comprovado 

pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de 

acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do 

tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento 

a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 

mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal.” (TJMT – 2ª CCível – RAI nº 20.616/2010 – Relatora: Dra. Marilsen 

Andrade Addario – j. em 08/06/2010). No mesmo sentido: TJMT – 2ª CCível 

– RAC nº 36463/2011 – Relatora: Dra. Marilsen Andrade Addario – j. em 

19/10/2011. Importante esclarecer ainda, que os cupons e notas fiscais 

não se tratam de simples recibos, pois, goza de presunção juris tantum do 

pagamento, uma vez que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo a 

seguradora o dever de desconstituí-lo. Ademais, atrai o ônus da prova 

quem alega, e consoante se infere dos documentos juntados aos autos 

pelo autor, o mesmo cumpriu o ônus que lhe incumbia consoante dispõe o 

inciso I do art. 333 do CPC. Por outro lado, assim não agiu a ré que não 

demonstrou qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado 

pelo autor, em consonância com o inciso II do mesmo artigo, utilizando-se 

de diversas alegações infundadas. Como a parte autora apresentou os 

documentos necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a 

indenização parcial por ela pleiteada, pelo que é devido o reembolso das 

despesas devidamente comprovadas (id.4505148 R$ 29,50 e 4505173 R$ 

100,00), até o limite legal previsto no inciso III, do art. 3º, da Lei n. 6.194/74. 

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: 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, 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 (22.07.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação, bem como a reembolsar a parte autora na 

importância de R$ 129,50 (cento e vinte e nove reais e cinquenta 

centavos), relativos às despesas médicas, estipulado no art. 3º, inciso III, 

da Lei 6.194/74, alterada pela Lei n.º 11.482/07, valor este acrescido de 

correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso e juros de 

mora de 1% a.m., desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no 

artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020076-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARA ATANAZIO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1020076-29.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: KATIA MARA ATANAZIO SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação 

De Cobrança Do Seguro Obrigatório Dpvat que KATIA MARA ATANAZIO 

SANTOS move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 12.02.2016, 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. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação e documentos (id: 10791775), 

arguindo preliminarmente: I – Da Alteração Do Polo Passivo Para 

Seguradora Líder; II– Do Pedido Administrativo Prévio – Falta De Interesse 

De Agir; III – Principio Da Causalidade E A Sucumbência Autoral. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Nomeado perito judicial para realização da pericia médica no segurado 

(ID:10843958). É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PARA SEGURADORA LÍDER Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 
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operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para que no 

polo passivo da lide conste somente a Seguradora Líder dos Consórcios 

de seguro DPVAT. 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 DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

– DEVOLUÇÃO – PENDENCIA DOCUMENTAL A requerida aduz que o 

documento apresentado pela parte autora não é suficiente para 

comprovar o requerimento na esfera administrativa. Por tal motivo, requer 

a suspensão do processo judicial pelo prazo de 60 dias e a intimação da 

parte autora para comparecer à Porto Seguro a fim de proceder com a 

regulação administrativa. No entanto, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do Seguro 

DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade de determinar a 

intimação da parte autora para que proceda com a regulação 

administrativa. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

PREVIO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora, interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que não lhe foi ofertada a oportunidade de efetuar 

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, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. “RECLAMATÓRIA CÍVEL - 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 1. PRELIMINAR - 1.1. ALEGA A FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE PAGAMENTO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE - REJEIÇÃO - 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT - 2. 

MÉRITO 2.1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

AJUIZAMENTO DA RECLAMATÓRIA CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade 

do esgotamento das vias administrativas para o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Estabelecida na sentença que o valor da verba 

securitária relativo ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser acrescido de 

juros moratórios e correção monetária, esta deverá ser a partir do 

ajuizamento da reclamatória.” (RNEI, 2677/2009, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

05/06/2009, Data da publicação no DJE 25/06/2009) (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. Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada. PRINCÍPIO 

DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 20 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as 

despesas que antecipou e os honorários advocatícios". Em razão dos 

princípios da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas 

processuais está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas 

despesas devem ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. 

No caso em tela incontroverso que a parte autora teve sua pretensão 

resistida com a apresentação da contestação pela demandada, inclusive 

com pedidos de extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, 

a preliminar suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com 

o tal será apreciada. 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 o 

autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento Médico, 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 transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Do mesmo modo, não assiste razão a impugnação dos 

documentos juntados pela parte autora, visto foram colacionados os 

documentos questionados no id. 8320911, 8320912, 8320913 e 8320915. 

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 
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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 12.02.2016, 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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital 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: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

OMBRO ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar, 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 a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -OMBRO 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 
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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, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância 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 (12.02.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002610-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA COSTA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002610-22.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANTONIO DA COSTA LEITE RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação De 

Cobrança Do Seguro Obrigatório Dpvat que ANTONIO DA COSTA LEITE 

move em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 06.11.2016, 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. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação e documentos (id: 8800900), 

arguindo preliminarmente: I- Da Necessidade De Realização De Pedido 

Administrativo Anterior – Da Falta De Interesse Processual – 

Necessidade/Adequação. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Nomeado perito judicial para 

realização da pericia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao Id: 

8674033. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito 

em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO 

DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR - DA FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - NECESSIDADE/ ADEQUAÇÃO 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, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) 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. 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. A parte requerida impugna o 

Boletim de Ocorrência juntado pela autora, alegando que o Registro de 

Ocorrência comunicado pela própria parte autora à autoridade policial, 

isoladamente, não seve como demonstração probatória plausível para 

demonstrar a efetiva ocorrência do acidente. Em análise dos autos, 

observa-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, verifica-se que o 

autor juntou boletim de ocorrência, boletim de atendimento médico, 

histórico clínico e relatório médico, 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 desconstituída com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 
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País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 06.11.2016, 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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, 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: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO 50% MÉDIO [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. O pedido da 

seguradora de graduação única para o caso de “Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um membro superior e de um membro inferior”, não 

possui qualquer fundamento legal. O perito foi claro ao quantificar 
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individualmente as lesões, sendo 75% para perda funcional do membro 

inferior esquerdo e 50% para perda funcional do membro superior 

esquerdo. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser 

aplicado ao caso: - MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 

4.725,00 DO REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – 

DAMS. Alega a parte autora que foi vítima de acidente automobilístico 

ocorrido em 06.11.2016, resultando, em decorrência disso, invalidez 

permanente e gastos médicos/hospitalares no valor de R$ 67,82 

(sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos). Pois bem. Tendo o 

acidente que vitimou o Autor ocorrido em 06.11.2016, aplica-se, in casu, o 

quanto previsto no art. 3º, III, da Lei nº 6.194/74, com redação vigente à 

época dos fatos, cuja literalidade dispunha: “Art. 3º Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: 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”. In casu, a pretensão do Autor de ser 

reembolsado na quantia de R$ 67,82 está de acordo com o estabelecido 

pela legislação que versa sobre o tema. Contudo, o Autor não colacionou 

aos autos qualquer recibo ou nota fiscal que corrobore o desembolso do 

valor que pretende receber a título de despesas de assistência médica e 

suplementares (DAMS). Dessa forma, o Autor não logrou êxito na 

comprovação dos gastos que teria tido em virtude do acidente. Ora, 

conforme é cediço, e a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, incumbe a 

parte autora a comprovação de fato constitutivo do seu direito. De mais a 

mais, também o art. 5º, § 1º, b, da Lei nº 6.194/74 estabelece que: “Art. 5º 

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1º (...) b) Prova das despesas efetuadas 

pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente no caso 

de danos pessoais”. (destacado). Logo, se o Autor não comprovou gasto, 

não há que se falar em reembolso, que não deriva apenas do acidente e 

da existência do seguro. Nesse sentido, observa-se o seguinte 

precedente do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: “Seguro obrigatório. 

DPVAT. Cobrança de despesas médicas não reembolsadas. Ação julgada 

procedente. Ausência total de documentos para comprovar os 

respectivos gastos. Caso de improcedência. Apelo da ré provido.” 

(Apelação Cível nº 0004685- 93.2011.8.26.0445, Rel. Des. Ruy Coppola, 

32ª Câmara de Direito Privado do TJSP, j. em 09.MAI.2013) (destacado). 

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 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 (06.11.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$1.300,00 

(mil e trezentos reais) sobre o valor da condenação, na forma prevista no 

artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010818-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALO TEIXEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1010818-92.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: BENEDITO GONCALO TEIXEIRA DA COSTA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se 

de Ação De Cobrança Do Seguro Obrigatório Dpvat que BENEDITO 

GONÇALO TEIXEIRA DA COSTA move em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 22.12.2016, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id: 9192583), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração Do 

Polo Passivo Para Seguradora Líder; II– Do Pedido Administrativo Prévio – 

Falta De Interesse De Agir; III – Principio Da Causalidade E A Sucumbência 

Autoral; IV – Comprovante De Residência Ilegível. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Nomeado 

perito judicial para realização da pericia médica no segurado (ID:920031). 

É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em 

questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código 

de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

PARA SEGURADORA LÍDER Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para que no 

polo passivo da lide conste somente a Seguradora Líder dos Consórcios 

de seguro DPVAT. 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 AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora, 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que não lhe foi 

ofertada a oportunidade de efetuar 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, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 
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seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. “RECLAMATÓRIA CÍVEL - COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - 1. PRELIMINAR - 1.1. ALEGA A FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE PEDIDO DE 

PAGAMENTO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE - REJEIÇÃO - NÃO HÁ 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT - 2. 

MÉRITO 2.1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

AJUIZAMENTO DA RECLAMATÓRIA CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade 

do esgotamento das vias administrativas para o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Estabelecida na sentença que o valor da verba 

securitária relativo ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser acrescido de 

juros moratórios e correção monetária, esta deverá ser a partir do 

ajuizamento da reclamatória.” (RNEI, 2677/2009, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

05/06/2009, Data da publicação no DJE 25/06/2009) (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. Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada. PRINCÍPIO 

DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊ NCIA AUTORAL. Alega a seguradora 

requerida que, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte autora, 

já que a ré não deu causa ao ajuizamento da ação, consoante não haver 

pedido administrativo prévio, não podendo ser penalizada com os custos 

da ação judicial. O artigo 20 do Código de processo Civil Brasileiro 

determina que: "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as 

despesas que antecipou e os honorários advocatícios". Em razão dos 

princípios da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas 

processuais está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas 

despesas devem ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. 

No caso em tela incontroverso que a parte autora teve sua pretensão 

resistida com a apresentação da contestação pela demandada, inclusive 

com pedidos de extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, 

a preliminar suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com 

o tal será apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ILEGÍVEL. 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO 

PARA FIXAÇÃO DO FORO Quanto à questão de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante ilegível, o artigo 319 do CPC, ao elencar 

os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja indicado o 

endereço das partes, o que foi devidamente observado. O artigo 320[1], 

por sua vez, determina a apresentação dos documentos indispensáveis à 

propositura da demanda, não sendo o comprovante de endereço um 

documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da residência 

efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, na espécie, a 

determinação de juntada de comprovante de residência e RG para o 

processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço, ademais, o 

comprovante de endereço encontra-se legível. 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. Aduz a seguradora requerida que o Boletim de 

Ocorrência acostados aos autos jamais poderá ser considerado prova, 

sobretudo porque o documento foi lavrado com base em informações 

prestadas pelo próprio demandante, parte interessada no recebimento do 

seguro em testilha. 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, verifica-se que o 

autor juntou Boletim de Ocorrência e ficha de atendimento médico 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 transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 22.12.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 
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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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital 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: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

OMBRO ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar, 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 a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -OMBRO 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 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, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância 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 (22.12.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010267-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY APARECIDO DE ARAUJO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1010267-15.2017.8.11.0041 

AUTOR: WANDERLEY APARECIDO DE ARAUJO RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se 

de Ação De Cobrança Do Seguro Obrigatório Dpvat que WANDERLEY 

APARECIDO DE ARAUJO move em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 25.09.2016, 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. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id: 9096855), arguindo preliminarmente: I – Da Satisfação Da 

Indenização Em Esfera Administrativa – Carência De Ação – Falta De 

Interesse De Agir; II Comprovante De Residência Em Nome De Terceiro. 

Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e 

regular do processo. Requisito Para Fixação Do Foro. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Nomeado 

perito judicial para realização da pericia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado às id: 

9200222. 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. SATISFAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM 

ESFERA ADMINISTRATIVA - CARÊNCIA DE AÇÃO - FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que houve o 

efetivo pagamento da cota parte devida a requerente. Com relação à falta 

de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber, se houver, saldo remanescente do seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Ademais, a matéria preliminar se confunde com o mérito e como tal será 

apreciada. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REQUISITO 

PARA FIXAÇÃO DO FORO Quanto à questão de ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Por tais razões, pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT. Antes da edição 

e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 25.09.2016, 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, 
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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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): ESTRUTURA CRANIO-FACIAL (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão ESTRUTURA CRANIO-FACIAL 25% LEVE [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo 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, 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, leve a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 25% sobre 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), em relação a estrutura-facial, 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$ 13.500,00 *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

3.375,00 Total: R$ 3.375,00 Considerando que o valor integral devido 

equivale à R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), e que 

foi realizado pagamento pela via administrativa no valor de R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), não há qualquer quantia 

remanescente a ser recebida pela parte autora. 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, tendo a parte autora recebido o 

valor integral da indenização administrativamente, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do 

CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, §8.°, do CPC, entretanto 

SUSPENDO a exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 12, da Lei n. 

1.060/50[2]), uma vez que lhe foi deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante do preenchimento dos requisitos legais. P.R.I. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. [2] 

“Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará 

obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, 

o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará 

prescrita”. “(...) I - Da sentença deve constar a condenação, ainda que o 

vencido seja beneficiário da justiça gratuita, devendo na oportunidade ser 

declarada a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, na 

forma do artigo 12 da Lei 1060/50”. (TJ/MT, Protocolo: 44081/2003, Tipo: 

Cível, Classe: 23 - REC. APEL .EM PROCESSO DE EXECUÇÃO - 

44081/2003, Câmara: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: DES. JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, julgamento unânime em 10.08.2004)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1006506-73.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSE CLOVIS DA SILVA, DANIEL MARQUES DA SILVA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de Ação De Cobrança Do Seguro Obrigatório Dpvat que D. M. 

da S. representado por seu genitor JOSÉ CLOVIS DA SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 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. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação e documentos (ID 8281584), arguindo preliminarmente: I- 

Extinção Do Processo – Da Necessidade De Pedido Administrativo Anterior 

– Da Falta De Interesse Processual – Necessidade/Adequação – Da Nova 

Orientação Do STF. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. Nomeado perito judicial para realização da 

pericia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital, o laudo pericial foi juntado ID: 9164801. 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. EXTINÇÃO DO PROCESSO - DA NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR - DA FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - NECESSIDADE/ ADEQUAÇÃO - NOVA 

ORIENTAÇÃO DO STF 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, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) 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. 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. Aduz a seguradora 

requerida que o Boletim de Ocorrência acostados aos autos jamais poderá 

ser considerado prova, sobretudo porque o documento foi lavrado com 

base em informações prestadas pelo próprio demandante, parte 

interessada no recebimento do seguro em testilha. 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, verifica-se que o 

autor juntou Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico, ficha de atendimento 

médico 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. 333 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de transito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o 

autor se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de transito. Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 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 
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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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital 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): 4° DEDO DO PÉ DIREITO 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: 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 4° DEDO DO PÉ DIREITO 75% INTENSA ESTRUTURA 

CRANIO FACIAL 10% RESIDUAL [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos 

do pé terá a vítima direito a 10% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 10% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Havendo 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, 

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, leve a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 100% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em relação a estrutura-facial, 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: QUARTO 

DEDO DO PÉ DIREITO: *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 *75% 

sobre R$ 1.350,00 = R$ 1.012,50 ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

1.350,00 TOTAL: R$ 2.362,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância 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 (27.10.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. 

Ciência ao representante do Ministério Público, conforme determina o 

artigo 178, II do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1010698-49.2017.8.11.0041 

AUTOR: TATIANY ALVES DA SILVA ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação De 

Cobrança Do Seguro Obrigatório Dpvat que TATIANE ALVES DA SILVA 

ARAUJO move em desfavor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

07.08.2016, 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. Devidamente citada, a parte requerida apresentou 

contestação e documentos (id: 9275976), arguindo preliminarmente: I - Da 

Alteração Do Polo Passivo Para A Seguradora Líder; II – Do Requerimento 

Administrativo Perante A Porto Seguro Cia De Seguros Gerais – Devolução 

– Pendencia Documental; III - Pedido Administrativo Prévio - Ausência De 

Interesse De Agir; IV - Principio Da Causalidade E A Sucumbência Autoral. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. Nomeado perito judicial para realização da pericia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital, o laudo 

pericial foi juntado às Id:9202263. 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 PARA A SEGURADORA LÍDER Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS A requerida aduz que o documento apresentado pela 

parte autora não é suficiente para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa. Por tal motivo, requer a suspensão do processo judicial 

pelo prazo de 60 dias e a intimação da parte autora para comparecer à 

Porto Seguro a fim de proceder com a regulação administrativa. No 

entanto, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, não há necessidade 

de determinar a intimação da parte autora para que proceda com a 

regulação administrativa. DA AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, 

em síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) 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. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E A SUCUMBÊNCIA 

AUTORAL. Alega a seguradora requerida que, o ônus sucumbencial deve 

ser suportado pela parte autora, já que a ré não deu causa ao ajuizamento 

da ação, consoante não haver pedido administrativo prévio, não podendo 

ser penalizada com os custos da ação judicial. O artigo 85 do Código de 

processo Civil Brasileiro determina que: "A sentença condenará o vencido 

a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Em razão dos princípios 

da causalidade e da sucumbência, o pagamento das custas processuais 

está vinculado ao insucesso da parte na demanda, cujas despesas devem 

ser ressarcidas pela parte que restou vencida na causa. No caso em tela 

incontroverso que a parte autora teve sua pretensão resistida com a 

apresentação da contestação pela demandada, inclusive com pedidos de 

extinção da pretensão sem resolução do mérito. Portanto, a preliminar 

suscitada depende do julgamento do mérito da questão, e com o tal será 

apreciada. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À REGULAÇÃO 

DO SINISTRO – DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. Assevera a parte demandada 

que “[...] EMBORA NÃO ELENCADOS NO ROL DOS DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO DOCUMENTO DE 

CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS (RG) E DO 

CADASTRO DE PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA 
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A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA DESSES DOCUMENTOS 

PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO [...]. Da análise acurada 

dos autos constata-se que a cópia da cédula de identidade e do cadastro 

de pessoas físicas do demandante apresentadas, encontram-se 

perfeitamente legíveis. Assim sendo, REJEITO a preliminar de ausência de 

documentos essenciais à regulação do sinistro. 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. Aduz a seguradora requerida que o Boletim de Ocorrência 

acostados aos autos jamais poderá ser considerado prova, sobretudo 

porque o documento foi lavrado com base em informações prestadas pelo 

próprio demandante, parte interessada no recebimento do seguro em 

testilha. 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, verifica-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência e de 

atendimento médico 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 transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 07.08.2016, 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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 
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acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): PÉ DIREITO (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão PÉ 

DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do autor 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

pés terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média a 

perda da parte requerente, terá essa o direito a 50% sobre 50% 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 DIREITO: *50% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 6.750,00 *50% sobre R$ 6.750,00 = R$ 3.375,00 Total: R$ 

3.375,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(07.08.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), 

na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017811-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO DE ARRUDA CORTEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1017811-88.2016.8.11.0041 

AUTOR: DAMIAO DE ARRUDA CORTEZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação De 

Cobrança Do Seguro Obrigatório Dpvat que DAMIÃO ARRUDA CORTEZ 

move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 28.08.2016, 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. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação e documentos (id: 5538652), arguindo 

preliminarmente: I – Da Divergência Da Documentação Apresentada; II – Da 

Ausência De Comprovação De Entrega Da Documentação; III – Da Inclusão 

Da Seguradora Líder No Polo Passivo; IV – Da Ausência De Requerimento 

Administrativo Prévio – Falta De Interesse De Agir. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Nomeado 

perito judicial para realização da pericia médica no segurado (Id:8673603). 

É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito em 

questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código 

de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA DIVERGÊNCIA DA 

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA A matéria preliminar se confunde com o 

mérito e como tal será apreciada. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz a parte requerida que a parte 

autora colacionou aos autos petição com protocolo de recebimento de 

processo administrativo. Contudo deixou de juntar os documentos que 

devem instruir o referido processo. Desta forma, ausente a comprovação 

do requerimento administrativo. Ao final, pugnou pela intimação do autor 

para que compareça à Seguradora, apresentando a documentação 

devida. No entanto, cabe ressaltar que não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 
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laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a 

ausência de comprovação da propositura de processo administrativo, não 

obsta o acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que 

lhe assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. DA 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO – FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora, interesse processual necessário a propositura da ação, já que não 

lhe foi ofertada a oportunidade de efetuar 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, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. “RECLAMATÓRIA CÍVEL - 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 1. PRELIMINAR - 1.1. ALEGA A FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE PAGAMENTO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE - REJEIÇÃO - 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT - 2. 

MÉRITO 2.1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

AJUIZAMENTO DA RECLAMATÓRIA CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade 

do esgotamento das vias administrativas para o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Estabelecida na sentença que o valor da verba 

securitária relativo ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser acrescido de 

juros moratórios e correção monetária, esta deverá ser a partir do 

ajuizamento da reclamatória.” (RNEI, 2677/2009, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

05/06/2009, Data da publicação no DJE 25/06/2009) (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. Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada. 

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. Aduz a seguradora requerida que o Boletim de Ocorrência 

acostados aos autos jamais poderá ser considerado prova, sobretudo 

porque o documento foi lavrado com base em informações prestadas pelo 

próprio demandante, parte interessada no recebimento do seguro em 

testilha. 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, verifica-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência, bem como 

ficha de atendimento médico 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. 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 28.08.2016, 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 
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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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): OMBRO DIREITO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

OMBRO DIREITO 75% INTENSO [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar, terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -OMBRO DIREITO: *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, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (28.08.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011018-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUIZ SOUZA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1011018-02.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FLAVIO LUIZ SOUZA DA CONCEICAO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que FLAVIO LUIZ SOUZA DA CONCEIÇÃO move em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

02.01.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id:9220471), arguindo preliminarmente: I - Da 

Inépcia Da Inicial – Da Necessidade De Realização De Pedido 

Administrativo Anterior – Da Falta De Interesse De Agir – 

Necessidade/Adequação – Da Nova Decisão Do STF; No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Nomeado 

perito judicial para realização da pericia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital. 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. INÉPCIA 

DA INICIAL - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – NOVA ORIENTAÇÃO DO STJ Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora, interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que não lhe foi ofertada a 

oportunidade de efetuar 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, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. “RECLAMATÓRIA CÍVEL - COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - 1. PRELIMINAR - 1.1. ALEGA A FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE PEDIDO DE 

PAGAMENTO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE - REJEIÇÃO - NÃO HÁ 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT - 2. 

MÉRITO 2.1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

AJUIZAMENTO DA RECLAMATÓRIA CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade 

do esgotamento das vias administrativas para o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Estabelecida na sentença que o valor da verba 

securitária relativo ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser acrescido de 

juros moratórios e correção monetária, esta deverá ser a partir do 

ajuizamento da reclamatória.” (RNEI, 2677/2009, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

05/06/2009, Data da publicação no DJE 25/06/2009) (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. Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada. 

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. Aduz a seguradora requerida que o Boletim de Ocorrência 

acostados aos autos jamais poderá ser considerado prova, sobretudo 

porque o documento foi lavrado com base em informações prestadas pelo 

próprio demandante, parte interessada no recebimento do seguro em 

testilha. 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, verifica-se que o autor juntou Boletim de Ocorrência e ficha de 

atendimento médico 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. 333 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 02.01.2017, 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 
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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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (fls. 96/96-v), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MÃO ESQUERDA 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MÃO DIREITA 25% LEVE [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores e/ou de uma das mãos, terá a vítima direito a 70% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

25% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o 

teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MÃO 

DIREITA: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (02.01.2017) 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 

arbitrada em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma prevista no artigo 

85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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Processo Número: 1019654-88.2016.8.11.0041
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AMANDA SANTO CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1019654-88.2016.8.11.0041 

AUTOR: AMANDA SANTO CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que AMANDA SANTOS 

CARVALHO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 01.11.2016, 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. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação e documentos (id:5475871), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração Do Polo Passivo Da Lide – Na 

Necessidade De Inclusão Da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro 

DPVAT Na Demanda; II – Da Necessidade De Pedido Administrativo – Falta 

De Interesse Processual – Necessidade/Adequação. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Nomeado 

perito judicial para realização da pericia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital. 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 LIDE – NA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT NA DEMANDA. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora, interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que não lhe foi ofertada a oportunidade de efetuar 

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, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. “RECLAMATÓRIA CÍVEL - 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 1. PRELIMINAR - 1.1. ALEGA A FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE RECORRIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE PAGAMENTO FEITO ADMINISTRATIVAMENTE - REJEIÇÃO - 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA O 

RECEBIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SEGURO DPVAT - 2. 

MÉRITO 2.1. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO 

AJUIZAMENTO DA RECLAMATÓRIA CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há necessidade 

do esgotamento das vias administrativas para o recebimento do seguro 

obrigatório DPVAT. Estabelecida na sentença que o valor da verba 

securitária relativo ao seguro obrigatório DPVAT deverá ser acrescido de 

juros moratórios e correção monetária, esta deverá ser a partir do 

ajuizamento da reclamatória.” (RNEI, 2677/2009, DR. SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

05/06/2009, Data da publicação no DJE 25/06/2009) (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. Dessa forma, REJEITO a preliminar suscitada. 

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 o autor juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de 

Atendimento Médico, 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 transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 
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salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 01.11.2016, 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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): MÃO DIREITA (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão MÃO 

DIREITA 25% LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do autor 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros superiores e/ou de uma das mãos, terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 25% sobre 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - MÃO DIREITA: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% 

sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 
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seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 ( dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(01.11.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta arbitrada em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011088-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA BEZERRA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1011088-19.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: EDILZA BEZERRA DANTAS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação De 

Cobrança Do Seguro Obrigatório Dpvat que EDILZA BEZERRA DANTAS 

SERRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

03.09.2016, 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. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação e documentos (Id: 9307758), arguindo preliminarmente: I - Da 

Alteração Do Polo Passivo Da Lide – Na Necessidade De Inclusão Da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT Na Demanda; II – 

Carência De Ação - Falta De Interesse Processual Em Razão De 

Pagamento Da Cobertura Em Sede Administrativa; III – Da Necessidade De 

Julga Liminarmente Improcedente O Pedido Inicial Que Contraria Enunciado 

De Sumula Do Superior Tribunal De Justiça. No mérito, rebateu os pedidos 

da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Nomeado perito 

judicial para realização da pericia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado Id: 

9571634. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do feito 

em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA LIDE – NA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT NA DEMANDA. 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 que no polo passivo da lide conste somente a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT. 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. CARÊNCIA DE AÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM 

RAZÃO DE PAGAMENTO DA COBERTURA EM SEDE ADMINISTRATIVA. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que houve o efetivo 

pagamento da cota parte devida a requerente. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber, se houver, saldo remanescente do seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Ademais, a 

matéria preliminar se confunde com o mérito e como tal será apreciada. DA 

NECESSIDADE DE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL QUE CONTRARIA ENUNCIADO DE SÚMULA DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA A matéria preliminar se confunde com o mérito e 

como tal será apreciada. 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. Por tais 

razões, pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 03.09.2016, 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 
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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 realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (fls. 27/27-v), 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): QUADRIL E PUNHO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

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 QUADRIL 25% LEVE PUNHOS ESQUERDO 50% 

MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo, terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve e 

média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 25% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Ocorrendo perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar, 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 a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - QUADRIL: *25% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 3.375,00 = R$ 843,75 - PUNHO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

1.687,50 TOTAL: R$ 2.531,25 Considerando que o valor integral devido 

equivale à R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte cinco 

centavos), e que foi realizado pagamento pela via administrativa no valor 

de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), há um saldo 

remanescente no valor de R$ 1.586,25 (mil quinhentos e oitenta e seis 

reais e vinte e cinco centavos). 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 R$ 1.586,25 (mil quinhentos e oitenta e seis 
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reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (03.09.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011044-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO MIZAEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1011044-97.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOSE APARECIDO MIZAEL DOS SANTOS REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Trata-se de Ação De Cobrança Do Seguro Obrigatório Dpvat que 

JOSÉ APARECIDO MISAEL DOS SANTOS move em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

26.01.2017, 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 documentos. Devidamente citada, a parte ré apresentou 

contestação e documentos arguindo preliminarmente: I – Da Inépcia Da 

Inicial – Da Necessidade De Realização De Pedido Administrativo Anterior 

– Da Falta De Interesse De Agir – Necessidade/Adequação – Da Nova 

Decisão Do STF; II- Da Ausência De Comprovação Da Entrega Da 

Documentação. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Nomeado perito judicial para realização da pericia 

médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta capital, o 

laudo pericial foi juntado sob o ID num. 9568492. 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 INÉPCIA DA INICIAL - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO 

DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR - DA FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL - NECESSIDADE/ ADEQUAÇÃO - NOVA DECISÃO DO STF 

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, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. 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. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz a parte 

requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com protocolo 

de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de juntar os 

documentos que devem instruir o referido processo. Desta forma, ausente 

a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, pugnou pela 

intimação do autor para que compareça à Seguradora, apresentando a 

documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. 

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. Aduz a seguradora requerida que o Boletim de Ocorrência 

acostados aos autos jamais poderá ser considerado prova, sobretudo 

porque o documento foi lavrado com base em informações prestadas pelo 

próprio demandante, parte interessada no recebimento do seguro em 

testilha. 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, verifica-se que o autor, a fim de demonstrar o nexo de causa e 

efeito entre o acidente de trânsito ocorrido e a lesão sofrida, acostou ao 
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feito o Boletim de Ocorrência e Laudo Médico; além da Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação, realizada em Sessão de Conciliação. De notar-se 

que a narrativa lançada no mencionado Boletim de Ocorrência, embora 

comunicado fora corroborada pelo Laudo Médico acostado à inicial, que 

informa o atendimento prestado ao requerente, vítima de acidente 

automobilístico. Ainda, a Avaliação Médica realizada em Sessão de 

Conciliação, atestou que o dano sofrido pelo autor decorreu de acidente 

automobilístico, em harmonia com as informações dos documentos que 

instruem o processo, de maneira que não há falar em ausência de nexo 

causal na espécie. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” 

donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 26.01.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realiza a pericia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, 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: 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 
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corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente do autor decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda 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 a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 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$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte 

e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir 

da data do acidente (26.01.2017) 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 arbitrada em R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1013761-82.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANTONIO MARIA LEITE TOMICHA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ANTONIO MARIA 

LEITE TOMICHA move em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 19.10.2015, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação e documentos (ID: 9464433), 

arguindo preliminarmente: I – Da Inclusão Da Seguradora Líder No Polo 

Passivo Da Demanda; II – Da Ausência De Comprovação Da Entrega De 

Documentação ; III – Da Ausência De Requerimento Anterior – Falta De 

Interesse De Agir; IV – Ausência Do Laudo IML; V – Carência Da Ação – 

Boletim De Ocorrência Sem Validade – Não Averiguação Dos Fatos. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. Nomeado perito judicial para realização da pericia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital, o laudo 

pericial foi juntado id: 9619486. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para que no polo passivo da lide conste somente a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO Aduz a parte requerida que a parte autora colacionou 

aos autos petição com protocolo de recebimento de processo 

administrativo. Contudo deixou de juntar os documentos que devem instruir 

o referido processo. Desta forma, ausente a comprovação do 

requerimento administrativo. Ao final, pugnou pela intimação do autor para 

que compareça à Seguradora, apresentando a documentação devida. No 

entanto, cabe ressaltar que não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a 
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ausência de comprovação da propositura de processo administrativo, não 

obsta o acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que 

lhe assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. 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. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 5º - O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Além 

disso, no caso em tela, verifica-se que o acidente foi devidamente 

comprovado mediante Boletim de Ocorrência juntado à fl. 19. Desta forma, 

REJEITO a preliminar suscitada. CARÊNCIA DE AÇÃO - BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA SEM VALIDADE – NÃO AVERIGUAÇÃO DOS FATO A 

matéria preliminar se confunde com o mérito e como tal será apreciada. 

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. 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, traz em seu artigo 5º, 

que o pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente. 

Preconiza o artigo 373, I e II do Código de Processo Civil preconiza o 

seguinte: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Inobstante os fatos 

alegados pela parte autora, o Boletim de Ocorrência juntado foi lavrado em 

data posterior ao acidente narrado (o que até poderia ser aceito, se 

houvesse outra prova que sustentasse as alegações da parte autora), e 

não sendo possível aferir do teor dos demais documentos que o autor foi 

vítima de acidente de transito, inexistindo qualquer menção para configurar 

o nexo causal. Não existe nos autos qualquer outro elemento de prova a 

corroborar que a parte autora possui lesões decorrentes de acidente 

automobilístico, o que é indispensável ao recebimento de indenização 

acobertada pelo seguro DPVAT. Vale destacar que a Lei 6.194/74 (dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não), é clara ao estabelecer que: "Art. 5º O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado". A lei, notadamente, 

refere-se a danos pessoais, destacando que as indenizações serão 

pagas, por decorrência de morte ou invalidez permanente, de caráter total 

ou parcial, oriunda de “prova do acidente e do dano decorrente”. Nesse 

sentido, tem decidido os Tribunais pátrios: “AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - EVENTO MORTE - RELAÇÃO COM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO - AUSÊNCIA DE PROVA. Não comprovada a relação 

entre o óbito e algum acidente automobilístico, confirma-se a sentença que 

julgou improcedente o pedido de indenização do seguro DPVAT”. (TJ-MG - 

AC: 10701092608903002 MG , Relator: Guilherme Luciano Baeta Nunes, 

Data de Julgamento: 25/06/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 01/07/2013). Destaquei. “SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - COBRANÇA - INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE AUSÊNCIA DE 

PROVA DO ACIDENTE. Em ação de cobrança fundada em seguro 

obrigatório, inexistindo prova da ocorrência do acidente, fica prejudicada a 

alegação acerca do nexo de causalidade. RECURSO DESPROVIDO. 

PRELIMINAR AFASTADA”. (TJ-SP - APL: 00030467620128260066 SP 

0003046-76.2012.8.26.0066, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 04/12/2013, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 04/12/2013). Destaquei. “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PROVA 

AO ACIDENTE - AUSÊNCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE. Não há prescrição 

quando a ação de cobrança do DPVAT é proposta no prazo três anos da 

constatação das lesões. A ausência da prova cabal de que as lesões 

sofridas pelo requerente decorreram de acidente de trânsito, nos moldes 

da que dispõe a Lei nº 6.194/74, obsta a pretensão indenizatória”. (TJ-MG 

- AC: 10702100750554001 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

07/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 18/02/2013). Destaquei. Por derradeiro, inexistindo a prova da 

ocorrência do acidente de trânsito, não há como prosperar a pretensão da 

parte autora, eis que inexistente fato constitutivo do direito alegado pela 

mesma (CPC, art. 373, I). Diante do exposto, enfrentados as questões 

trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno a parte 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a favor 

da demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, sendo 

que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquive-se com as baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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SEBASTIAO ALMEIDA SARAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035354-70.2017.8.11.0041 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 167 de 669



AUTOR: SEBASTIAO ALMEIDA SARAIVA RÉU: AGEMED SAUDE S/A 

Vistos etc. Trata-se de processo distribuído em sede de plantão judicial, 

em que foi proferida decisão que deferiu o pedido de antecipação de 

tutela. Recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do 

atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

20/03/2018 às 11:30 horas nos termos do artigo 334 do CPC, que serpa 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência 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). Desde já, AUTORIZO o desentranhamento dos 

documentos que instruíram a inicial (Processo Físico n° 

26994-66.2017.811.0041 cód. 1267919) mediante recibo circunstanciado 

nos autos, com assinatura do interessado e cópia nos autos, conforme 

item 4.8.36.2 da CNGC/MT, em seguida, arquivem-se os mesmos, com as 

baixas e formalidades legais. No mais, dê-se efetividade à decisão de ID. 

10795899. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026572-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORMINDO WASHINGTON DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1026572-74.2017.8.11.0041 

AUTOR: ORMINDO WASHINGTON DE OLIVEIRA RÉU: BANCO BMG Vistos 

etc. Recolhida as custas, recebo o presente feito pelo procedimento 

comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência 

de conciliação para o dia 20/03/2018 às 10h30min, nos termos do artigo 

334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031262-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA PEREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA OAB - MT0019085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1031262-49.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: LUIZA PEREIRA DA ROSA REQUERIDO: LUIS MARIO 

TEIXEIRA Vistos etc. Recebo o presente feito pelo procedimento comum. 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 05/03/2018 

às 08h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante 

a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035499-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA RODRIGUES ALVES (AUTOR)

N. V. R. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035499-29.2017.8.11.0041 

AUTOR: SUZANA RODRIGUES ALVES, NICOLY VITORIA RODRIGUES 

PINHEIRO RÉU: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos etc. 

Recebo o presente feito pelo procedimento comum. DEFIRO os benefícios 

da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 20/03/2018 às 12h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035636-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLETA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035636-11.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ANA CLETA GOMES DE SOUZA REQUERIDO: GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos etc. Recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Embora haja manifestação de desinteresse do autor, a audiência somente 

não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição (CPC, art. 334, § 4º, I), cabendo à parte ré, 

se o caso, indicar seu desinteresse por meio de petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência da data da audiência (CPC, art. 334, § 5º). 

Assim, preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o 

dia 20/03/2018 às 12h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora 
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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. 

Ressalvada a hipótese de oportuna 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 (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). Realizada a audiência e não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1036454-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA CAZNOCA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PDT PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1036454-60.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: VERONICA CAZNOCA CABRAL REQUERIDO: PDT PHARMA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP 

Vistos etc. Informa a parte autora, em síntese, que é portadora de doença 

classificada no CID 10, sob os números C50 (Neoplasia maligna da mama, 

Ca - mama), estágio clínico categoria 1 para a mama esquerda e categoria 

6 para a mama direita. Relata que, desde 2015, realiza procedimentos 

médicos necessários para seu tratamento, contudo, todas medidas foram 

infrutíferas, de modo que o medicamento fosfoetanolamina sintética pode 

ser sua única chance de cura. Requer, em tutela provisória de urgência, a 

expedição de Alvará para autorizar a aquisição do medicamento 

fosfoetanolamina sintética, bem como, para que a requerida produza e 

forneça os comprimidos, em quantidade suficiente para todo o tratamento 

do câncer que a acomete. É o relato. Decido. Trata-se de Ação para 

Cumprimento de Obrigação de Fazer (com pedido de tutela de urgência) - 

Saúde que VERONICA CAZNOCA CABRAL move em desfavor de PDT 

PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, 

ambos já qualificados nos autos. A parte autora pretende que este juízo 

determine ao requerido a produção e fornecimento da substância 

denominada Fosfoetanolamina Sintética, argumentando estar acometida de 

neoplasia maligna da mama, em estágio avançado e que os tratamentos 

convencionais não têm sido eficazes para a sua cura. Sobre o instituto da 

tutela, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela 

antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação 

de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Partindo de tais premissas e considerando os elementos de 

cognição disponíveis, a hipótese delineada nos autos não autoriza a 

concessão da tutela de urgência, muito embora esteja demonstrada grave 

enfermidade que acomete a requerente. Ocorre que o pleito autoral 

encontra óbice na medida cautelar concedida pelo Supremo Tribunal 

Federal no bojo da ADI 5501. A fosfoetanolamina sintética é uma 

substância química que, embora não tenha sido submetida a estudos 

clínicos para atestar a sua eficácia e segurança, passou a ser 

amplamente divulgada como a “pílula do câncer”, justamente por trazer 

consigo a esperança de curar qualquer tipo de câncer, enfermidade grave 

e que atinge parcela expressiva de indivíduos. Apesar da ausência de 

estudos clínicos de eficácia e de registro sanitário na agência 

responsável, foi sancionada a Lei 13.269/2016, autorizando o uso da 

fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia 

maligna, permitindo, ainda, a produção, manufatura, importação, 

distribuição, prescrição, dispensação e posse da fosfoetanolamina 

sintética, sendo tal permissão conferida para agentes regularmente 

autorizados e licenciados pela autoridade sanitária competente. Contudo, 

em recente decisão, a Lei nº 13.269/2016 teve a sua eficácia suspensa 

pelo Supremo Tribunal Federal, que concedeu medida cautelar na ADI 

5501 MC, onde se discute a inconstitucionalidade da norma, sendo a 

referida decisão dotada de eficácia erga omnes e com efeito vinculante, 

conforme prevê o art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99. Dessa forma, a lei que 

autorizava a produção, o uso e a distribuição da substância deixou de ser 

aplicável até a decisão final da Ação Direta e Inconstitucionalidade. 

Forçoso reconhecer que o deferimento do pedido de tutela de urgência 

antecipada restabeleceria os efeitos da Lei nº 13.269/2016, pois foi esta 

que autorizou o uso, a produção e a distribuição da substância, porém, tal 

decisão importaria em flagrante ofensa e descumprimento da decisão 

proferida pelo STF, o que não se admite em razão dos efeitos erga omnes 

e vinculante. Outrossim, as instâncias inferiores do Poder Judiciário devem 

ter respeito em relação as decisões emanadas das instâncias superiores, 

especialmente quando emanadas do STF. Ademais, não se pode 

pretender que as instâncias inferiores do Poder Judiciário atue no sentido 

de suprir os efeitos da norma suspensa pelo STF, o que concretizaria 

inegável afronta à autoridade das decisões da Corte Suprema, eis que 

atualmente existe lei dispondo sobre o tema, porém suspensa por decisão 

cautelar tomada em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Sobre o tema, a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS – FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA – Autores, 

portadores de câncer, que pretendem fazer uso da substância 

experimental denominada "fostoeta-nolamina" – Tutela antecipada 

indeferida pelo Juízo a quo – Decisório que merece subsistir - Apreciação 

inserida no poder geral cautelar do juiz – Faculdade atribuída ao 

magistrado, prendendo-se ao seu prudente arbítrio e livre convencimento, 

dependendo o deferimento de prova inequívoca e convencimento da 

verossimilhança da alegação e dos requisitos elencados nos incisos I e II 

do artigo 273 do Código de Processo Civil – Revisão pelo juízo de Segundo 

Grau adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas 

ou eivadas de nulidade insanável – Hipóteses não configuradas no 

presente caso – Ausência de comprovação da eficácia da substância e 

de prescrição médica, que afastam a verossimilhança das alegações - Lei 

13.269/16, ademais, teve sua eficácia suspensa em razão da liminar 

deferida pelo STF na ADI nº 5501 – Decisão mantida – Negado provimento 

a o  r e c u r s o . ”  ( T J / S P ,  A I  2 2 7 1 1 3 6 2 0 2 0 1 5 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2271136-20.2015.8.26.0000, Relator Rubesn Rihl, 1ª Câmara de Direito 

Público, Julgamento 24/05/2016, Publicação 31/05/2016). Destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

PARTE AUTORA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA - PRETENSÃO 

DE FORNECIMENTO DA SUBSTÂNCIA FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA, 

(...). LEI Nº 13.269/2016 SUSPENSA PELO STF ATRAVÉS DE DECISÃO 

LIMINAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 5501 - 

DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E 

PROVIDO.1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 

19/05/2016, por maioria de votos, concedeu medida cautelar na Ação 

Direta de Constitucionalidade (ADin) 5501 para suspender a eficácia da 

Lei Federal 13.269/2016, que "autoriza o uso da fosfoetanolamina sintética 

por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna", sob o fundamento 

de que "ao suspender a exigibilidade de registro sanitário da 

fosfoetanolamina sintética, o ato atacado discrepa das balizas 

constitucionais concernentes ao dever estatal de reduzir o risco de 

doença e outros agravos à saúde dos cidadãos – artigo 196 da 

Constituição Federal", tendo sido destacado que "ao dever de fornecer 

medicamentos à população contrapõe-se a responsabilidade 

constitucional de zelar pela qualidade e segurança dos produtos em 

circulação no território nacional", além de ter sido salientado que "é no 

mínimo temerária – e potencialmente danosa – a liberação genérica do 

medicamento sem a realização dos estudos clínicos correspondentes, em 

razão da ausência, até o momento, de elementos técnicos assertivos da 

viabilidade da substância para o bem-estar do organismo humano".(AI 

10016/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE 
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DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 

09/06/2017). Destaquei. A autora ajuizou a ação em face do laboratório, 

no entanto, diante das razões apresentadas, este se encontra impedido 

da produção e a distribuição da substância, por força da suspensão da lei 

autorizadora, não havendo como se atender o pleito exordial. Nesta 

esteira, os fatos narrados na inicial junto aos documentos apresentados 

não são capazes de embasar o convencimento da probabilidade do direito, 

uma vez que suspensão da eficácia da Lei 13.269/2016, cuja 

constitucionalidade se discute na Suprema Corte, desampara o pleito 

autoral em face do laboratório. No mais, mesmo que fosse diversa a 

prestação jurisdicional, ela se tornaria inócua, visto que o destinatário da 

ordem possui impedimento jurídico, para produção/distribuição do referido 

medicamento. Faço consignar que embora este juízo tenha o entendimento 

de que deve ser respeitado o direito de escolha de cada cidadão, face a 

supremacia dos direitos constitucionais à vida e a dignidade da pessoa 

humana, ainda mais se tratando de pessoas portadoras de tais 

enfermidades, e que já tiveram suas expectativas de vida frustrada por 

outros métodos terapêuticos, se depara com impedimento legal/funcional, 

para concessão da medida. Pelas razões fundamentadas, INDEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela. DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC). Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência 

de conciliação para o dia 19/03/2018 às 09h00min, nos termos do artigo 

334 do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037018-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA PEREIRA SOARES OAB - MT19691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037018-39.2017.8.11.0041 

AUTOR: CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN RÉU: CAIXA DE ASSISTENCIA 

DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Vistos etc. A autora narra 

que aderiu ao plano de saúde Cassi Família I, ofertado pela requerida, em 

24/07/1998. Alega que o contrato esta cadastrado no Sistema de Cadastro 

de Planos Antigos da ANS sob o n° 100. Argumenta que os valores do 

reajuste, desde o ano de 2003, estão em desacordo com as cláusulas 

contratuais e com a legislação pertinente, que deveriam ter por base a 

variação do índice FIPE SAÚDE. Explana sua maior indignação ao reajuste 

de 55,85% aplicado no período de 2013/2014. Aduz ainda que a 

mensalidade atual deveria set de R$382,07 (trezentos e oitenta e dois 

reais e sete centavos) e não R$1.530,07 (um mil quinhentos e trinta reais e 

sete centavos). Requer, em sede de antecipação de tutela, que a 

requerida passe a debitar da conta corrente indicada no cadastro da 

requerente o valor mensal de R$ 382,07 (trezentos e oitenta e dois reais e 

sete centavos) ou que seja autorizada a consignação do valor 

mensalmente junto aos autos. Com a inicial juntou documentos. É o 

Relatório. Decido. Trata-se de Ação de Revisão Contratual com Pedido de 

Tutela de Urgência, proposta por CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN em 

desfavor de CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL, devidamente qualificados nos autos. Sobre o instituto 

da tutela antecipada, art. 300 do CPC prescreve os requisitos para 

obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, 

leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela 

provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em 

ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. Destaquei. Nesse contexto, para 

deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da 

probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de 

dano ou risco ao resultado do processo. Insta consignar que não se resta 

configurada a urgência na medida antecipatória, posto que os reajustes 

questionados são desde o ano de 2013 e somente após mais de 04 anos, 

a autor pugna pela suspensão da cobrança dos referidos reajustes. 

Assim, os requisitos legais não se encontram configurados, não sendo 

plausível o deferimento da medida antecipatória. Com essas 

considerações, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Nos termos 

do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o 

dia 13/03/2018 às 08h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, a ser 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038680-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES ALVES DO BOM DOMDESPACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038680-38.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: EURIDES ALVES DO BOM DOMDESPACHO REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, 

de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas 

processuais e se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na 

delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação 

devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou 

privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (anexo), restou verificado que o autor possui veículos próprios. 

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 
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autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente 

para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse 

sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – 

SEGUIMENTO NEGADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – 

REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO MANTIDO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - LITIGANTE QUE ASSINA COMO 

LOCATÁRIA – FRAUDE CONTRATUAL INDEMONSTRADA - LEGITIMIDADE 

PASSIVA CONFIGURADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A apelante não 

apresentou qualquer prova a fim de comprovar sua impossibilidade 

financeira em suportar as despesas processuais, o único documento 

apresentado foi a declaração de pobreza, que, por si só, não é suficiente 

para alcançar os fins almejados, devendo ser mantida a decisão do juízo a 

quo, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pela apelante.

(...)”. (AgR 171827/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015) 

Destaquei. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038736-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOROTEIA SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038736-71.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARIA DOROTEIA SOARES DE AMORIM REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, 

de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas 

processuais e se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na 

delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação 

devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou 

privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, não havendo 

indícios da incapacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da 

justiça gratuita, caso do processo em exame em que o demandante não 

colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente 

para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse 

sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – 

SEGUIMENTO NEGADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – 

REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO MANTIDO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - LITIGANTE QUE ASSINA COMO 

LOCATÁRIA – FRAUDE CONTRATUAL INDEMONSTRADA - LEGITIMIDADE 

PASSIVA CONFIGURADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A apelante não 

apresentou qualquer prova a fim de comprovar sua impossibilidade 

financeira em suportar as despesas processuais, o único documento 

apresentado foi a declaração de pobreza, que, por si só, não é suficiente 

para alcançar os fins almejados, devendo ser mantida a decisão do juízo a 

quo, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pela apelante.

(...)”. (AgR 171827/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015) 

Destaquei. No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da 

parte autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O 

STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Isso posto, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036660-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR OAB - MT7.021 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR BORCK DE SOUZA (RÉU)

CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTER PIAZZA VERONA (RÉU)

VITORINA BORCK DE SOUZA (RÉU)
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AUTOR: ROSALINA ALVES DE OLIVEIRA RÉU: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CENTER PIAZZA VERONA, ADEMIR BORCK DE SOUZA, VITORINA BORCK 

DE SOUZA Vistos etc. Da análise dos autos, verifica-se que o decisório 

de Id. 11082355 deixou de designar a audiência de conciliação. Assim, 

nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 13/03/2018 às 10h30min (sala 3), na forma do artigo 

334 do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. No 

mais, dê-se efetividade à decisão retro. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037636-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037636-81.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP 

EXECUTADO: SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Analisando inicialmente os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe sobre a 

assistência àqueles com insuficiência de recursos para pagar as custas, 

as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei (art.98). Todavia, é sabido que a 

pessoa jurídica somente pode obter o benefício da justiça gratuita quando 

ela comprova sua hipossuficiência financeira, não bastando para tanto 

sua simples afirmação pelo causídico, devendo a parte interessada 

comprovar a insuficiência de renda. Desta feita, não houve efetiva 

demonstração da incapacidade financeira da empresa, como se exige 

para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o indeferimento do pleito. 

Em caso análogo decidido por esse Juízo, fora indeferido o pedido de 

Justiça Gratuita postulado por pessoa jurídica. Decisão essa que foi objeto 

de agravo de instrumento, e também indeferido, conforme acórdão, verbis: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS - 

HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO-COMPROVADA – RECURSO 

IMPROVIDO. A gratuidade de justiça pode ser reconhecida à pessoa 

jurídica, desde que demonstre de forma cabal a insuficiência de recursos 

para arcar com as despesas processuais.” (TJMT – Agravo de 

Instrumento n°. 37856/2005 - Julgamento: 28.11.2005) Destaquei. Ainda, 

sobre o assunto a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM 

FINS LUCRATIVOS. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA NÃO 

COMPROVADA. NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O benefício de 

assistência judiciária gratuita, tal como disciplinado na Lei 1.060/50, 

destina-se essencialmente a pessoas físicas. 2. A ampliação do benefício 

às pessoas jurídicas deve limitar-se àquelas que não perseguem fins 

lucrativos e se dedicam a atividades beneficentes, filantrópicas, pias, ou 

morais, bem como às microempresas nitidamente familiares ou artesanais. 

Em todas as hipóteses é indispensável à comprovação da situação de 

necessidade. 3. Recurso especial a que se dá provimento”. (STJ – 

Recurso Especial n°. 690.482/RS - Relator Min. Teori Albino Zavascki - 

Julgamento: 15.02.2005) Destaquei. “PROCESSUAL - PESSOA JURÍDICA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA - LEI 1.060/50 (ART. 2º, 

PARÁGRAFO UNICO) - As pessoas jurídicas necessitadas também podem 

ser beneficiárias de assistência judiciária, desde que demonstrada à 

impossibilidade de suportar os encargos do processo”. (STJ – Agravo 

Regimental n°. 2006/0023425-2 - Relator Min. Humberto Gomes de Barros - 

Julgamento: 14.11.2007) Destaquei. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL INDENIZAÇÃO DECISÃO QUE INDEFERIU A 

JUSTIÇA GRATUITA À EMPRESA AUTORA, POR ENTENDER QUE NÃO 

HOUVE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE POSSIBILIDADE DA 

CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA 

JURÍDICA, DESDE QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA 

DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO DOCUMENTOS JUNTADOS 

QUE NÃO DEMONSTRAM A PRECARIEDADE FINANCEIRA DA EMPRESA 

INDEFERIMENTO MANTIDO. Agravo de Instrumento improvido.(TJ-SP - AI: 

20046718120138260000 SP 2004671-81.2013.8.26.0000, Relator: Jayme 

Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 25/07/2013, 36ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 25/07/2013) Tal demonstração não foi 

devidamente carreada aos autos, restando claro que a parte autora não 

faz jus aos benefícios da assistência judiciária. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela 

requerente, pois não vislumbro a falta de condições financeiras para arcar 

com as custas do processo, sem o comprometimento de seu 

desenvolvimento econômico. Intime-se a parte autora, para recolher as 

custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032373-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SILVA BISPO (AUTOR)

LEANDRO AGUIAR BISPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO SOUZA DE AMORIM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1032373-68.2017.8.11.0041 

AUTOR: BENEDITA SILVA BISPO, LEANDRO AGUIAR BISPO RÉU: 

VALDEVINO SOUZA DE AMORIM Vistos etc. Recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 05/03/2018 às 08h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000570-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA PATRICIA ANDRADE MOREIRA (AUTOR)

FERNANDA ANDRADE MOREIRA (AUTOR)

GABRIELA ANDRADE MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT0016735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA EQUADOR LTDA (RÉU)

HU - TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA (RÉU)

NILSON CORDEIRO DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA OAB - PR0015365A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000570-67.2017.8.11.0041 

AUTOR: FERNANDA ANDRADE MOREIRA, GABRIELA ANDRADE 

MOREIRA, VERA PATRICIA ANDRADE MOREIRA RÉU: NILSON CORDEIRO 

DE OLIVEIRA, HU - TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, 

TRANSPORTADORA EQUADOR LTDA Vistos etc. Considerando que o 

primeiro requerido não foi devidamente citado, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 06/03/2018 às 08h30m, que será realizada perante 

a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO – SALA 03. CITE-SE o requerido, 

oficiando-se ao juízo deprecado acerca da redesignação. Intimem-se as 

partes, na pessoa de seus procuradores. No mais, determino o integral 

cumprimento da decisão anteriormente proferida nos autos. Intime-se. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 172 de 669



Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038768-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIL PROCOPIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038768-76.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ANAIL PROCOPIO DA SILVA REQUERIDO: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é 

de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. No mais, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como declaração de imposto de renda, ademais fala-se em veículo 

adquirido, e marmitaria da autora. Sobre o assunto, já decidiu a corte 

mato-grossense: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO 

- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - 

DECISÃO MANTIDA. O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte 

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

afirmação, na própria petição inicial”, não deve ser aplicado 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. Portanto, não pode a parte pretender 

que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a 

necessidade real, justificando a concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE 

CNJ - 202 - COMARCA DE POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). 

(destaquei). Extrai-se ainda que se trata de ação de pequeno valor, 

enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95, conforme trazido pelo 

próprio autor na inicial, senão vejamos: "(...) por seus advogados quem 

subscreve, vem respeitosamente nos termos da Lei 9.099/95, propor a 

presente; AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO COM 

PEDIDO DE DANOS MORAIS E MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA 

PARTS(...)" Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita, tal entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum’’, 

afirmou. Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a 

parte pode optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. 

Além disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível. 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Cumpre 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado 

pela parte autora. Intime-se a parte autora, para recolher as custas 

processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038780-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LEONARDI BENEDITO DE MORAES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038780-90.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: SANDRO LEONARDI BENEDITO DE MORAES SAMPAIO 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é 

de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de 

algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do 

procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na 

arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, 

públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Em que pese comprovante de 

que o parte requerente é beneficiária de auxílio do INSS, levando em 

consideração no que é relatado na sua inicial, o veículo objeto da ação foi 

emprestado à requerida para auxiliá-lo na prestação de serviço de 

consultoria, em fazenda que dá a se entender de propriedade do autor. 

Ademais, em consulta ao sistema RENAJUD (anexo), restou verificado que 

a parte autora possui veículos próprios, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. No mais, não restou demonstrada a incapacidade 

financeira da parte autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 

5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos documentos que 

corroborem com a alegada hipossuficiência. Cumpre ressaltar que a 

simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do 
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estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO - AUSÊNCIA DE 

PROVA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - LITIGANTE QUE 

ASSINA COMO LOCATÁRIA – FRAUDE CONTRATUAL INDEMONSTRADA - 

LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA 

RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A 

apelante não apresentou qualquer prova a fim de comprovar sua 

impossibilidade financeira em suportar as despesas processuais, o único 

documento apresentado foi a declaração de pobreza, que, por si só, não é 

suficiente para alcançar os fins almejados, devendo ser mantida a decisão 

do juízo a quo, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pela 

apelante.(...)”. (AgR 171827/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 

15/12/2015) Destaquei. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso 

análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas 

não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de 

significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da 

parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 

dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1032494-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GARCIA DE ARRUDA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARGARIDA FERREIRA ALVES (RÉU)

FREDERICO FERREIRA DOS ANJOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1032494-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELIANE GARCIA DE ARRUDA GOMES RÉU: MARIA MARGARIDA 

FERREIRA ALVES, FREDERICO FERREIRA DOS ANJOS Vistos etc. 

Verifica-se que a parte requerida efetuou o pagamento do valor referente 

aos alugueis em atraso, sem os acréscimos de juros e correção. Além 

disso, não quitou os encargos locatícios, referentes ao consumo de 

energia elétrica do imóvel. O locatário para evitar a rescisão da locação 

deve requerer, no prazo da contestação, autorização para o pagamento 

do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito 

judicial, incluídos: os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até 

a sua efetivação; as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis 

Com essas considerações, INTIME-SE os demandados para, no prazo de 

15 dias, complementarem o pagamento dos alugueis, acrescendo à eles 

os juros e correções, bem como das faturas de energia elétrica em atraso, 

sob pena de desocupação forçada do imóvel objeto da lide. Consigno 

ainda que, não havendo o adimplemento da mora nem a desocupação 

voluntária no prazo assinalado, autorizo a expedição do Mandado de 

Despejo, nos termos da decisão de Id. 10440431. No tocante ao IPTU, 

tem-se que a parte requerida efetuou o parcelamento do débito, assim, 

consigno que o comprovante de quitação deverá ser juntado nos autos 

mês a mês, até que a obrigação seja findada. Considerando que a 

autocomposição é premissa fomentada a luz da nova lei processual, 

diante da possibilidade de acordo entre as partes designo o dia 

20/02/2018, às 12:00 horas, para realização da audiência de conciliação, 

perante a Central de Conciliação - Sala 05. Intimem-se as partes, bem 

como seus respectivos procuradores para o ato. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000119-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ADRIANO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000119-08.2018.8.11.0041 

AUTOR: LUCAS ADRIANO ALVES DA SILVA RÉU: LOJAS AVENIDA S.A 

Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, não havendo 

indícios da incapacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da 

justiça gratuita, caso do processo em exame em que o demandante não 

colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Assim, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, 

que sequer juntou a declaração de hipossuficiência, conforme determina o 

inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em 

caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas 

não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de 

significar negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da 
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parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 

dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000135-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIN ROBSON BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA BORGES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000135-59.2018.8.11.0041 

AUTOR: ALAIN ROBSON BORGES RÉU: MARIA ANTONIA BORGES Vistos 

etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em 

sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (anexo), restou verificado que o autor 

possui veículo próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, comprovante de renda ou declaração 

de imposto de renda, motivo pelo qual o pedido deve ser indeferido. O STJ 

manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios 

da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo 

requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 

REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A 

APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, 

portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça 

já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Isso posto, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038691-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1038691-67.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, 

de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas 

processuais e se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na 

delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação 

devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou 

privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (anexo), restou verificado que a autora possui veículo próprio. 

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho ou declaração de 

imposto de renda, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. 

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente 

para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse 

sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – 

SEGUIMENTO NEGADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – 

REITERAÇÃO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO MANTIDO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA - LITIGANTE QUE ASSINA COMO 

LOCATÁRIA – FRAUDE CONTRATUAL INDEMONSTRADA - LEGITIMIDADE 

PASSIVA CONFIGURADA – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A apelante não 

apresentou qualquer prova a fim de comprovar sua impossibilidade 

financeira em suportar as despesas processuais, o único documento 

apresentado foi a declaração de pobreza, que, por si só, não é suficiente 

para alcançar os fins almejados, devendo ser mantida a decisão do juízo a 

quo, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulada pela apelante.

(...)”. (AgR 171827/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 15/12/2015) 

Destaquei. O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, 

negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 
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- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1037988-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRADE PARTICIPACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0017000A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER FABIANO BONFIM (RÉU)

TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS E CONSTRUCAO C N LTDA ME 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037988-39.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANDRADE PARTICIPACOES LTDA RÉU: TRANSPORTES E 

LOCACAO DE VEICULOS E CONSTRUCAO C N LTDA ME, WAGNER 

FABIANO BONFIM Vistos etc. A parte autora aduz que o imóvel localizado 

na sala comercial, unidade 21, 2º andar do Ed. Milão, situado na Avenida 

Isaac Povoas, nº 1331, Centro Sul, Cuiabá-MT, CEP 78045-900, foi locado 

ao requerido pelo prazo de 24 meses, cujo valor do aluguel é de R$ 

1.600,00 (mil e seiscentos reais), com início em 19/07/2017, data da 

assinatura do contrato. Argumenta que desde o mês de Agosto de 2017 o 

requerido não efetua o pagamento dos aluguéis, informa ainda, que ao 

procurar o representante legal pessoalmente no endereço do imóvel 

locado, não fora localizado, ademais, o notificou via Correio em sua 

residência, porém não obteve resposta alguma. Pugna pela determinação 

de desocupação do imóvel em razão do inadimplemento. É o relatório. 

Decido. Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c 

Cobrança de Alugueis e Pedido de Tutela de Urgência, proposta por 

ANDRADE PARTICIPAÇÕES EIRELI, em desfavor de TRANSPORTES E 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÃO C N LTDA ME – Fiador: 

WAGNER FABIANO BONFIM devidamente qualificados nos autos. 

Inicialmente insta destacar que as ações de despejo, tratadas pela Lei do 

Inquilinato, obedeciam ao rito ordinário, assim como estabelece o artigo 59 

da lei 8.245/1991: “Com as modificações constantes deste Capítulo, as 

ações de despejo terão o rito ordinário”, contudo no Novo CPC, deixou de 

prever tal rito, passando tramitar a presente ação pelo procedimento 

comum, disciplinado no art. 318 e seguintes do NCPC. Não obstante a 

regra geral acima elencada, temos no caso trazido a baila a cumulação de 

pedidos no processo (despejo e cobrança), que em princípio não se 

sujeitam ao mesmo rito processual, portanto, no caso particular, 

mantém-se seguindo o rito especial, previsto na lei de locações, somente 

subsidiariamente sendo aplicável o previsto para o procedimento comum. 

No que tange ao pedido liminar, este tem como requisitos o fumus boni iuris 

e o periculum in mora. O primeiro deve ser entendido como a plausibilidade 

do direito invocado pelo interessado e o segundo como concernente ao 

fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da demanda, cause 

à outra lesão grave e de difícil reparação. O pedido de liminar e de tutela 

antecipada, que antes do Novo CPC possuíam requisitos diferentes, 

tiveram a unificação dos elementos nas linhas gerais da tutela de 

urgência, pela nova lei processual. O art. 300 do CPC prescreve os 

requisitos para obtenção da tutela de urgência, 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. Destarte, a Lei de Locações foi editada em 1991, época em que 

o sistema brasileiro ainda não conhecia de forma generalizada a 

antecipação de tutela. Por isso, naquele momento, considerava-se 

extremo avanço a possibilidade de imediata realização do despejo, initio 

litis, contudo se exigia várias garantias por considerar medida 

excepcional. Parafraseando o professor Luiz Guilherme Marinoni parece 

evidente que as garantias com que se cerca a Lei de Locações para 

permitir a tutela provisória (especialmente a de urgência) não tem mais 

sentido no direito atual. O regime mais simples e amplo, trazido pelo Código 

de Processo Civil, merece ser aplicado também ao regime de despejo, não 

havendo o que justifique a exclusão. Note-se que interesses bem menos 

nobres do que os do proprietário podem ser tutelados, na via ordinária, 

pela antecipação de tutela, não havendo sentido em oferecer-se 

tratamento menos eficiente e adequado à locação. (Novo Curso de 

Processo Civil – vol.3). Sobre o instituto da tutela antecipada, mais 

adequado ao rito processual da presente ação, cumpre salientar que visa 

adiantar os efeitos da sentença, entregando a parte autora a própria 

pretensão deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de tutela com caráter 

nitidamente satisfativo, já que por meio dela o autor não pretende 

simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde logo, obter a 

satisfação provisória do direito. 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)”. Observa-se que, na hipótese dos autos, se apresenta 

adequado o deferimento tutela de urgência formulado pelo autor, no 

sentido da desocupação liminar do imóvel, diante do inadimplemento dos 

aluguéis. Nesse contexto, o inciso III do art. 9º da Lei nº 8.245/91, autoriza 

que o contrato de locação de imóvel urbano seja desfeito em decorrência 

da falta de pagamento do aluguel, transcrevo: “Art. 9º A locação também 

poderá ser desfeita: [...] III - em decorrência da falta de pagamento do 

aluguel e demais encargos”; De igual modo, a Lei Federal nº 8.245/91 com 

as introduções trazidas pela Lei Federal nº 12.112/2009, acrescentou o 

inciso IX, no artigo 59, permitindo a retomada do imóvel, liminarmente, nos 

casos de inadimplemento, senão vejamos: “Art. 59. Com as modificações 

constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º 

Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo.” Mais adiante, o art. 64 da referida Lei, com 

redação dada pela Lei n. 12.112/2009, dispõe que a decisão que decreta o 

despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos dispensa a 

prestação de caução nas hipóteses das ações fundadas no art. 9º. “Art. 

64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução 

provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses 

nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da 

prestação da caução.” Sobre a matéria a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - DESPEJO - TUTELA ANTECIPADA - ARTIGO 273 DO CPC - 

POSSIBILIDADE - FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUEIS - PRESENTE 

HIPÓTESE DO ARTIGO 59, § 1º, III e IX DA LEI 8.245/91 - MULTA DIÁRIA - 

DENTRO DA RAZOABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A mora do 

devedor é motivo para rompimento contratual dando ensejo desocupação 

do bem, nos termos do que dispõe o art. 9, inciso III, da Lei Federal nº 

8.245/91. Presentes as hipóteses previstas no artigo 59, § 1º, inciso IX da 

Lei Federal nº 8.245/91 deve ser deferida a liminar de despejo. Deve ser 

mantido o valor da multa diária vez que arbitrada dentro dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT - AI, 157241/2013, 

DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/03/2014, Data da publicação no 

DJE 02/04/2014) destaquei. “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Pleito de desocupação do imóvel 

fundamentado no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91. Medida deferida na 

forma liminar. Possibilidade ante o não pagamento dos aluguéis e a falta de 

garantia. Acervo probatório que se mostra suficiente para a convicção 

necessária. Citação levada a efeito. Mandado omisso quanto a 

advertência estabelecida no art. 285 do CPC que não invalida o ato, porém 

inviabiliza a decretação da revelia. Recurso parcialmente provido.” (TJSP - 

AI: 1839840720118260000 SP 0183984-07.2011.8.26.0000, Relator: Dimas 

Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 27/09/2011, 27ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 28/09/2011) negritei. Tem-se em uma análise 

sumária, que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se 

configurados. Com efeito, o perigo de dano, torna-se visível com os danos 

advindos do requerido manter a posse do imóvel sem proceder ao 
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pagamento da contraprestação devida, como aluguel e consectários 

locatícios o que acarreta ao requerente excessivo gravame e prejuízo. Por 

outro lado, em tese, a probabilidade do direito, é evidente, ante a 

comprovação dos documentos ora apresentados, tais como: contrato de 

locação e notificação extrajudicial (Ids 11187188 e 11187196), que 

confirmam a relação contratual das partes, que ensejou a propositura da 

presente ação. Sobre a matéria a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - DESPEJO - TUTELA ANTECIPADA - ARTIGO 273 DO CPC - 

POSSIBILIDADE - FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUEIS - PRESENTE 

HIPÓTESE DO ARTIGO 59, § 1º, III e IX DA LEI 8.245/91 - MULTA DIÁRIA - 

DENTRO DA RAZOABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. A mora do 

devedor é motivo para rompimento contratual dando ensejo desocupação 

do bem, nos termos do que dispõe o art. 9, inciso III, da Lei Federal nº 

8.245/91. Presentes as hipóteses previstas no artigo 59, § 1º, inciso IX da 

Lei Federal nº 8.245/91 deve ser deferida a liminar de despejo. Deve ser 

mantido o valor da multa diária vez que arbitrada dentro dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT - AI, 157241/2013, 

DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/03/2014, Data da publicação no 

DJE 02/04/2014) destaquei. “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Pleito de desocupação do imóvel 

fundamentado no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91. Medida deferida na 

forma liminar. Possibilidade ante o não pagamento dos aluguéis e a falta de 

garantia. Acervo probatório que se mostra suficiente para a convicção 

necessária. Citação levada a efeito. Mandado omisso quanto a 

advertência estabelecida no art. 285 do CPC que não invalida o ato, porém 

inviabiliza a decretação da revelia. Recurso parcialmente provido.” (TJSP - 

AI: 1839840720118260000 SP 0183984-07.2011.8.26.0000, Relator: Dimas 

Rubens Fonseca, Data de Julgamento: 27/09/2011, 27ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 28/09/2011) negritei. Portanto, analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento 

da tutela antecipada. Com essas considerações, analisadas as alegações 

e documentação apresentada, DETERMINO que a parte requerida PURGUE 

A MORA ou DESOCUPE VOLUNTARIAMENTE o imóvel localizado na sala 

comercial, unidade 21, 2º andar do Ed. Milão, situado na Avenida Isaac 

Povoas, nº 1331, Centro Sul, Cuiabá-MT, CEP 78045-900, no prazo de 15 

dias. Não havendo o adimplemento da mora nem a desocupação voluntária 

no prazo assinalado, expeça-se o Mandado de Despejo, o qual deve ser 

cumprido com toda a cautela que se fizer necessária, com diligências de 

dois (02) Oficiais de Justiça, com reforço policial se necessário for, 

cabendo aos executores da Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia 

exigir em situações desta natureza, evitando-se tanto quanto possível o 

conflito ou a contenda física. Caso haja necessidade de reforço com 

Policiais Militares especialmente treinados, requisite-se mediante Ofício ao 

Comando da Polícia Militar desta Comarca seja realizado o estudo da 

situação e indicado os recursos mínimos necessários para a execução da 

Ordem Judicial no menor espaço de tempo possível, tudo em conformidade 

com a Regulamentação levada a termo pela Corregedoria Geral da Justiça 

e Comando Geral da Polícia Militar. CITE-SE a parte contrária para que 

pague o valor dos aluguéis vencidos com fulcro no art. 62, inciso II da Lei 

8.245/1991, a fim de se evitar a rescisão contratual ou para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal, consignadas as advertências do artigo 

344 e 250, II do Código de Processo Civil. Deixo de designar audiência de 

conciliação ou mediação, tendo em vista a especialidade do rito 

processual. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1000578-10.2018.8.11.0041 

AUTOR: GLAUCYO FABIAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO OTA RÉU: BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, não havendo 

comprovação da incapacidade financeira da requerente, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. “LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” O STJ 

manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios 

da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo 

requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 

REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A 

APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, 

portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça 

já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Além disso, o salário percebido pelo 

demandante, conforme se extrai dos holerites constantes do ID. 

11354063, acostadas nos autos, é consideravelmente superior ao da 

média nacional[1]. Portanto, tem-se que o rendimento da autora é 

suficiente para o pagamento das custas processuais que, em relação ao 

valor atribuído à causa, não se mostra suficiente a justificar o deferimento 

da gratuidade. Nesse sentido, o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso em recente julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA– 

DECLARAÇÃO DE POBREZA E OUTROS DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO 

– INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o inciso LXXIV do art. 5º 

da Constituição Federal o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Na hipótese, não 

ficou demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

eis que os rendimentos da Agravante, embora não sejam elevadíssimos, 

são suficientes para o pagamento das custas processuais que, em 

relação ao valor em discussão não se mostra significativo a justificar o 

deferimentoda gratuidade.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 84501/2016 - 

CLASSE CNJ - 202 COMARCA CAPITAL. RELATOR Marcio Aparecido 

Guedes. 16/11/2016). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 
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O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita e DETERMINO a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 
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MARINA OKAMURA TOCANTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

desconhecido (RÉU)

LINDAMAR ARAUJO VENANCIO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1029893-20.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARINA OKAMURA TOCANTINS RÉU: LINDAMAR ARAUJO 

VENANCIO, DESCONHECIDO Vistos etc. Trata-se de Ação Reinvidicatória 

c/c de Imissão na Posse c/c Perdas e Danos e Pedido de Tutela 

Antecipada, em que a autora nara que é proprietária de 2 (dois) imóveis 

situados à Rua Diogo Antônio Freijó, (Parque Residencial Universitário I), 

Loteamento denominado Parque Residencial Universitário, localizado no 

Bairro Jardim Universitário, situado nesta capital. Em que pese as 

argumentações da autora, antes da análise do pedido de tutela, 

DETERMINO a sua intimação, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a titularidade registral do bem, uma vez que se verifica apenas 

suposta anotação de compromisso de compra venda de 1980, sem 

qualquer menção do seu adimplemento ou teor, e certidões cartorárias que 

datam de 2012. Após, volvam os autos conclusos para análise. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035410-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MYLENA CORREA DA COSTA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS MARINA DIAS PINTO OAB - MT20944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1035410-06.2017.8.11.0041 

AUTOR: MYLENA CORREA DA COSTA ARRUDA RÉU: LUIS MARIO 

TEIXEIRA Vistos etc. Recebo o presente feito pelo procedimento comum. 

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por 

atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). Nos termos do atual Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 19/03/2018 

às 09h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante 

a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora intimada na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, 

de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência 

ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a 

parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009783-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FRANQUELIN CAMILO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1009783-97.2017.8.11.0041 

AUTOR: JORGE FRANQUELIN CAMILO RÉU: CERVEJARIA PETROPOLIS DO 

CENTRO OESTE LTDA Vistos etc. Recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 20/03/2018 às 11h00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a 

parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1108124 Nr: 13921-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO DA COSTA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA REGINA MARTINS LEMOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO BONATELLI - 

OAB:10.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 392663 Nr: 28130-79.2009.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA - JORNAL 

FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACE KAREN DECKER - 

OAB:7007/MT, KLEITON ANDERSON ANTUNES DE SOUZA - 

OAB:10077-B, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, ANA PAULA DE CASTRO SANDY - OAB:6572, 

ARIOSMAR NERIS - OAB:232751, FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 233084 Nr: 2421-47.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL DA SILVA CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:OAB/MT 3.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 338391 Nr: 8987-41.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

ADEMIR BELO GALINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIOLA PADILHA DIAS 

- OAB:11256-O, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - OAB:6551-A, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 405395 Nr: 36952-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DUARTE DE OLIVEIRA, BENEDITO 

BORRALHO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 953963 Nr: 2074-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE DE AQUINO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TULIO DE BARROS BOMFIM - 

OAB:332757/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA SANTANA DE 

OLIVEIRA SOUZA - OAB:9.879/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 351723 Nr: 22364-79.2008.811.0041

 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: ELOISA ROSA MACIEL SANTOS, RODNEY DE OLIVEIRA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA G. M. PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MACIEL SANTOS - 

OAB:10.005/MT, GILBERTO PINTO FUNES JUNIOR - OAB:10599/MT, 

JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, HUGO 

MENEZES GUIMARÃES NETO - OAB:12447, MARIANA MENDES 

MONTEIRO DA SILVA - OAB:11756/MT, THEMYSTOCLES NEY DE 

AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13655/MT, VOLMIR CARLOS DEBONA 

JUNIOR - OAB:16.901/MT, WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:9689

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: MAURÍCIO BARRIO JUNIOR

Data da Carga: 14/12/2017

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 717752 Nr: 11441-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR DIAS DE MORAES, BENEDITO DIAS DE MORAES

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

TRABALHO MÉDICO, ASSINFRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI - OAB:, 

EDIVANA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:13829, FERNANDO AUGUSTO 

VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A, FREDERICO A. PIMENTA 

CERQUEIRA - OAB:11769, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 
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OAB:10.430

 Intimação para Devolução de Autos:

Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: VITOR HUGO FORNAGIERI

Data da Carga:17012018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 806231 Nr: 12705-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERGAMASCHI CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PEREIRA DA SILVA

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

OAB:6218/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 948050 Nr: 59166-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN ANGELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORISVALDO SANTOS ALMEIDA, JACINTA 

DA CONCEIÇÃO DA SILVA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS 

- OAB:12.175

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

resposta de ofício constante dos autos, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1076637 Nr: 58358-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO DE ARRUDA PINHEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Vistos em Correição.

Intime-se o perito nomeado às fls. 29, para designar data para realização 

de perícia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Após, intime-se a parte Autora pessoalmente por carta com AR (Aviso de 

Recebimento), e por meio de seu advogado constituído nos autos, via 

Diário da Justiça, do novo agendamento, para comparecer ao ato.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 11 de Dezembro de 2017.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1121488 Nr: 19451-46.2016.811.0041

 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: MARCOS VALENTE DE ALBUQUERQUE, ANA REGINA 

RIBEIRO ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL RIBEIRO VALENTE DE 

ALBUQUERQUE, THAINE CAROLINE CORREA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:OAB/MT 3.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, JOÃO VITOR DE ALMEIDA PRAEIRO ALVES - OAB:

 Impulsiono os autos, intimando as partes para comparecerem à audiência 

de conciliação, designada para o dia 13 de abril de 2018, às 10 horas e 30 

minutos, a se realizar na Central de Conciliação, nas dependências do 

Fórum da Comarca de Cuiabá - MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1133916 Nr: 24605-45.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEIZY CARLA FIGUEIREDO 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:186652, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para 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 

(29/04/2016), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 06 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1172908 Nr: 41273-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE SILVA DE OLIVEIRA

 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:5.736-O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT, PEDRO HENRIQUE B. SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 Vistos em Correição.

Defiro a produção de prova pericial médica.

 Nomeio como perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, Brasileiro, 

médico, CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 

675, Bairro Centro Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com.

 Intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, 

solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da pericia, 

com antecedência mínima de 60 dias.

Em seguida, dê-se ciência a parte autora, intimando-a pessoalmente, por 

carta registrada com aviso de recebimento.

Fixo os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), os quais deverão 

ser adiantados pela parte requerida.

 Int.

Cuiabá, 11 de Dezembro de 2017.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96676 Nr: 12230-03.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HÉLIO RIBEIRO DE MORAES, ANGELA PIERGENTILE DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERDINAND KISSLINGER, FRIEDA 

LISBETH LILI HELENA HANNELORE KISSLINGER, FRIEDA LISBETH LILI 

HELENA HANNELORE KISSLINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, BRENO DEL BARCO NEVES - OAB:6743/MT, CRISTINA B. 

KISSLINGER DA SILVA - OAB:11.009 RS, LUIZ CARLOS VAZ - 

OAB:29.751

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI, para devolução 

dos autos nº 12230-03.2002.811.0041, Protocolo 96676, 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): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 98799 Nr: 13705-91.2002.811.0041

 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: CAMILO BRUNETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERDINAND KISSLINGER, FRIEDA 

LISBETH LILI HELENA HANNELORE KISSLINGER, FRIEDA LISBETH LILI 

HELENA HANNELORE KISSLINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - 

OAB:3963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, CRISTINA B. KISSLINGER DA SILVA - OAB:11.009 RS, LUIZ 

CARLOS VAZ - OAB:29.751

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: BRENO DEL BARCO NEVES

Data da Carga: 05/12/2017

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 302311 Nr: 14310-61.2007.811.0041

 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: CALCENTER CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA EFIGÊNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALESSANDRO RIBEIRO 

DOS SANTOS - OAB:6.894/MT, TEÓFILO MÁRCIO DE ARRUDA BARROS 

JÚNIOR - OAB:6.691-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 R 1

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Proceda-se a juntada da(s) peça(s) endereçada(s) ao presente feito de 

forma célere.

Após o período correcional, caso necessário, venham-me os autos 

conclusos para apreciação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307490 Nr: 16606-56.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M CANOVA CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS RIBEIRO 

NEGRAO - OAB:4632/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) NELSON JOSÉ GASPARELO, para devolução 

dos autos nº 16606-56.2007.811.0041, Protocolo 307490, 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): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 347603 Nr: 18049-08.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO, MÁRIO CARDI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANNE RACHEL DE OLIVEIRA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559, EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.313-B/MT, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA ESTEFAN - OAB:7.030/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: AMOS BERNADINO ZANCHET NETO

Data da Carga: 15/01/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 382844 Nr: 18283-53.2009.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MANTERO TOSCANO DE BRITTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DANIEL SOUZA ROCHA, 

ROSANA ROCHA, BRUNO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAZZER CARDOSO 

- OAB:9749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RENATO DE FRANÇA - 

OAB:16096

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: JOSE RENATO DE FRANÇA

Data da Carga: 28/11/2017

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 432958 Nr: 12583-62.2010.811.0041

 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: GERSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA COSTA GOMES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO ESTULANO PIMENTA - 

OAB:23495

 Intimação para Devolução de Autos:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: EDER DA SILVA GOMES

Data da Carga:18/01/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801891 Nr: 8329-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BVDM, BVDM, SILVIA VALERIA DA SILVA, MARLI 

BENEVENUTO DE SOUZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BELUSSI MIRANDA - 

OAB:7.410, SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5652/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EDER DA SILVA GOMES, para devolução dos 

autos nº 8329-41.2013.811.0041, Protocolo 801891, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1015833 Nr: 30048-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALVE ELESSANDRO DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requereu o 

cumprimento de sentença dentro do prazo de 01 (um) ano do trânsito em 

julgado do título executivo judicial (fls. 160 e 162), razão pela qual 

desnecessária a intimação na pessoa do devedor, nos termos do que 

dispõe o artigo 513, § 4º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para 

pagar o débito, devidamente acrescido das custas processuais, se 

houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% 

(dez por cento), além de honorários advocatícios no mesmo percentual, 

nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Dezembro de 2017.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1030034 Nr: 36769-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALVERDE DA COSTA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requereu o 

cumprimento de sentença dentro do prazo de 01 (um) ano do trânsito em 

julgado do título executivo judicial (fls. 120/121/v), razão pela qual 

desnecessária a intimação na pessoa do devedor, nos termos do que 

dispõe o artigo 513, § 4º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para 

pagar o débito, devidamente acrescido das custas processuais, se 

houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% 

(dez por cento), além de honorários advocatícios no mesmo percentual, 

nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Dezembro de 2017.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1050780 Nr: 46827-41.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACYR HONORATO CORREA

 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: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, MARIA ALICE 

MALHEIROS DALTRO - OAB:22.773, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15642/O

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1091416 Nr: 6769-59.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DE CAMPOS PEREIRA LEMOS

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184

 o das custas judiciais art. 4º § 1º da Lei 10.060/50. Neste caso, a parte 

autora declara que encontra-se impossibilitada de suportar o ônus 

processual e junta nos autos a devida declaração. Sendo assim, DEFIRO 

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita a parte autora com as 

advertências prevista no § 1.º do artigo 4.º da Lei 1.060/50. Anote-se a 

retificação no registro e autuação deste feito, fazendo constar a 

conversão do rito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1091416 Nr: 6769-59.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DE CAMPOS PEREIRA LEMOS

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 
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secretaria o Perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 06/11/2017 a partir das 08:00 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua 24 de Outubro, 827, Bairro Popular, Sala 08, 

aos fundos do Banco do Brasil da Getúlio Vargas, telefone para contato: 

65-9972-1818, e-mail: robertoazevedo1958@gmail.com . Posto isso, intimo 

as partes para comparecem a perícia designada ficando o advogado da 

parte autora responsável em apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1133908 Nr: 24598-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARENIL MARIA DE CAMPOS MESQUITA

 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:5.736-O/MT

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requereu o 

cumprimento de sentença dentro do prazo de 01 (um) ano do trânsito em 

julgado do título executivo judicial (fls. 115/117/v), razão pela qual 

desnecessária a intimação na pessoa do devedor, nos termos do que 

dispõe o artigo 513, § 4º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para 

pagar o débito, devidamente acrescido das custas processuais, se 

houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% 

(dez por cento), além de honorários advocatícios no mesmo percentual, 

nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de Dezembro de 2017.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1244708 Nr: 19497-98.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO RAMÃO MEDINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISTIDES JOSE BOTELHO DE 

OLIVEIRA - OAB:3911/MT, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - 

OAB:7443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAMAO MEDINA - 

OAB:12914, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 Vistos etc.

Trata-de de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias.

A fim de adequar o feito a pauta deste juízo, REDESIGNO audiência para a 

oitiva da testemunha objeto da presente deprecata, para o dia 

__30__/__01__/ 2018, às __14__:__00__horas.

 Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada, devendo 

obedecer ao disposto no § 1° do artigo 455 do CPC.

 A secretaria do juízo somente fará a intimação de forma excepcional e 

nas hipóteses previsto no §4 do artigo 455 do CPC.

Comunique-se ao r. Juízo Deprecante, cientificando-o da data da 

audiência, servindo cópia desta decisão como Ofício.

Caso seja certificado que a testemunha, objeto da deprecata, esteja em 

local incerto e não sabido, devolva-se a presente missiva ao Juízo 

Deprecante, com as cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1255808 Nr: 22907-67.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILFO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909, RAQUEL DE OLIVEIRA CORRÊA - OAB:11.327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se a audiência designada nos autos, e cumpra-se conforme 

decisório de fls. 35.

Atente-se a Secretaria para cadastramento e intimação das partes, bem 

como seus respectivos procuradores para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44957 Nr: 12098-77.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSERJUP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO DE ARAÚJO DOS SANTOS, 

GUTTEMBERG HENRIQUES DE MIRANDA, CÉLIA MARIA BRUCK, MÔNICA 

DE ARRUDA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLODOALDO A. G. QUEIROZ - 

OAB:DEFENSOR-MT, EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JÚNIOR - 

OAB:6.820/MT, JULIO KIRZNER DORFMAN - OAB:4940-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JÚNIOR, 

para devolução dos autos nº 12098-77.2001.811.0041, Protocolo 44957, 

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): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 98381 Nr: 13379-34.2002.811.0041

 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: MARCOS ANTONIO VARGAS BERTONI, MARTA SILVIA 

FIGUEIREDO BERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERDINAND KISSLINGER, FRIEDA 

LISBETH LILI HELENA HANNELORE KISSLINGER, FRIEDA LISBETH LILI 

HELENA HANNELORE KISSLINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:1.938-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, CRISTINA B. KISSLINGER DA SILVA - OAB:11.009 RS, 

LUIZ CARLOS VAZ - OAB:29.751

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando para que o advogado nominado devolva os 

autos abaixo elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob 

as penas legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

Carga ao advogado: BRENO DEL BARCO NEVES

Data da Carga: 05/12/2017

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 377648 Nr: 13824-08.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KS YAMAMOTO E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 467904 Nr: 34565-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA COSTA SERVIÇOS EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAFISA SPE 40 - EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto Gomes de 

Oliveira - OAB:10168, JAIME HILLESHEIM - OAB:13816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PINHEIRO 

GUIMARÃES PADILHA - OAB:OAB/SP 178268 A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA, para 

devolução dos autos nº 34565-35.2010.811.0041, Protocolo 467904, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 764237 Nr: 16874-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (09/10/2006), 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, que 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta 

da ta  no  s i s tema  i n fo rma t i zado .Pub l i q u e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 13 de Dezembro de 2017.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 766827 Nr: 19599-96.2012.811.0041

 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: NILZA VICENCIA TIBALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCHEDO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

LTDA, NEWTON MARTINS BEZERRA, VALE DO CUIABÁ 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ESPÓLIO DE MAURICIO 

LEOPOLDO TENUTA, ROSEMEIRE JOZA DA TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 Impulsiono os autos, intimando a parte autora para manifestar sobre a 

certidão do Sr. Oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 780037 Nr: 33549-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DA SILVA ALVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 905317 Nr: 33761-28.2014.811.0041

 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: DANIELLE BERNARDO DA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA OLIVEIRA BARRETO - 

OAB:OAB/MT 14.212

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

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 943949 Nr: 56848-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA EMBRATEL TVSAT 

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

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1024317 Nr: 33995-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA CORRÊA RIBEIRO, GLAUCIANA SILVA 

MARTINS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVANDA GOMES ARAUJO DE OLIVEIRA, 

ADAO BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853/MT, LENINE JOSE DE FIGUEIREDO - OAB:3729/MT, 

LENINE JOSÉ DE FIGUEREDO - OAB:3.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 Impulsiono os autos, intimando as partes para comparecerem à audiência 

de conciliação, designada para o dia 13 de abril de 2018, às 08 horas e 30 

minutos, a se realizar na Central de Conciliação, nas dependências do 

Fórum da Comarca de Cuiabá - MT.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1076628 Nr: 58353-05.2015.811.0041

 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: GERFERSON WALASE SOUZA DA SILVA

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

 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

 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$ 4.893,75 (quatro mil, oitocentos e noventa e três 

reais, setenta 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 (12/07/2015), 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, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do §2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 06 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1091416 Nr: 6769-59.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DE CAMPOS PEREIRA LEMOS

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, onde intimado, 

indicou para perícia o dia 31/07/2017 a partir das 07:30 horas, onde serão 

atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço do 

consultório como sendo Rua 24 de Outubro, 827, Bairro Popular, Sala 08, 

aos fundos do Banco do Brasil da Getúlio Vargas, telefone para contato: 

65-9972-1818. Posto isso, intimo as partes para comparecem a perícia 

designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1093522 Nr: 7738-74.2016.811.0041

 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: LOURIVAL FERREIRA DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (02/12/2015), 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, que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

06 de Dezembro de 2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1125204 Nr: 21003-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos em Correição.

Compulsando os autos, verifica-se que a petição de (fls. 30/31), trata-se 

de cópia, juntada pela advogada subscritora.

Sendo assim, certifique-se a Secretaria, o recebimento da petição original.

No caso de não recebimento, diligencie junto ao setor de protocolo, a 

localização da referida petição.

Após, retornem-se os autos concluso.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 13 de Dezembro de 2017.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1127510 Nr: 21965-69.2016.811.0041

 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: ALINE CORDEIRO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DANTAS HERNANDES 

- OAB:21.297, MARIA LUIZA CARDOSO ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta 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 

(24/01/2016), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 11 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1128402 Nr: 22345-92.2016.811.0041

 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: RENATA SOARES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DANTAS HERNANDES 

- OAB:21297/O, MARIA LUIZA CARDOSO ALAMINO - OAB:OAB/MT 

9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 
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acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (01/12/2015), 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, que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

07 de Dezembro de 2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1136624 Nr: 25887-21.2016.811.0041

 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: APARECIDO CARNEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO 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 (12/04/2016), 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, que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

07 de Dezembro de 2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1138159 Nr: 26624-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONEY DOMINGOS BASTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (06/08/2014), 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, que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

11 de Dezembro de 2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1140194 Nr: 27453-05.2016.811.0041

 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: EREOVALDO CESAR DE JESUS

 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

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO 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 (21/05/2016), 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, que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

07 de Dezembro de 2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1140195 Nr: 27454-87.2016.811.0041

 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: LEONARDO SANTANA SIQUEIRA

 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:5.736/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(14/05/2016), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 07 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1140214 Nr: 27469-56.2016.811.0041

 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: LUZIA FRANCISCA DA SILVA

 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:5.736-O/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta 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 

(12/06/2016), 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, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo 

Civil.Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 07 de Dezembro de 

2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1142288 Nr: 28424-87.2016.811.0041

 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: VANDERLUCAS BERNARDO DE CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO 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 (22/03/2016), 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, que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

07 de Dezembro de 2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1166012 Nr: 38383-82.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDS, IRENE MARTINS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta 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 (17/06/2016), 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, que arbitro em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do 

art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.Cuiabá, 

07 de Dezembro de 2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000588-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERYANNE GARCIA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT0012432A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória Nulidade de Reajustes de Parcelas 

Estudantis com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Eryanne Garcia 

Marques em desfavor de Iuni Educacional S.A, aduzindo que é estudante 

do curso de medicina, e em dezembro/2016 obteve informação junto à ré 

de que não haveria reajuste de mensalidade para o período letivo 2017/1, 

razão pela qual realizou o pagamento da 1ª parcela da semestralidade, no 

valor de R$ 7.658,00, efetivando, assim, a rematrícula, mas foi 

surpreendida com a cobrança de R$ 8569,30, referente ao mês 

subsequente. Narra que novamente e sem qualquer comunicação prévia, 

desobedecendo a legislação, a ré reajustou a mensalidade do ano letivo 

de 2018 para R$ 9.459,90. Requerer a concessão da tutela de urgência 

para que seja determinada a suspensão dos reajustes realizados nos 

anos letivos 2017 e 2018, com a consequente expedição de novo boleto 

para pagamento da parcela do mês 01/2018, no valor de R$ 7.658,00, bem 

como as demais que vencerem no curso do processo, até julgamento final 

da lide. 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 que realmente a mensalidade referente ao período letivo 

2017/1 foi reajustado após a autora ter efetuado o pagamento da primeira 

parcela, ou seja, de janeiro/2017 (ID 11355095), passando de R$ 7.658,00 

para R$ 8.569,30. Pois bem. Segundo a Lei 9.870/99, em seu art. 2º, o 

valor da mensalidade a ser reajustado deverá ser divulgado ao público em 

até 45 (quarenta e cinco) dias antes do último dia para matrícula. 

Confira-se: “Art. 2º O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local 

de fácil acesso ao público, o texto da proposta de contrato, o valor 

apurado na forma do art. 1º e o número de vagas por sala-classe, no 

período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula, 

conforme calendário e cronograma da instituição de ensino”. (Negritei). 

Pelo documento colacionado no processo (ID 11355102), a autora 

comprovou, a princípio, que a ré não cumpriu tal normativa acerca de 

2017, reiterando o erro com relação ao reajuste do período letivo de 2018, 

conforme registrado na ata notarial (ID 11355101), e consta o valor da 

mensalidade referente a janeiro/2018 em R$ 9.459,90 (ID 11355095), 

demonstrando a probabilidade do direito pleiteado. Apesar das parcelas 

referentes ao período de 2017 já se encontrarem quitadas, é certo que o 

reajuste nele aplicado reflete ao período letivo de 2018. Por outro lado, é 

notório o perigo de dano, vez que o não pagamento da primeira parcela 

poderá comprometer a rematrícula/vaga da autora junto ao curso, além de 

sofrer com os encargos da mora. 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 PARCIALMENTE a medida pleiteada, para determinar a 

suspensão dos reajustes realizados nos anos letivos de 2017 e 2018. 

Deverá a requerida expedir novo boleto para oportunizar a autora o 

pagamento da parcela referente ao mês 01/2018, no valor de R$ 7.658,00, 

bem como as demais que vencerem no curso do processo, limitado ao ano 

letivo de 2018[3]. Designo o dia 03/04/2018, às 09h00min 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). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 
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verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do 

NCPC, apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob 

pena de indeferimento da benesse. Em razão do prazo para rematrícula, 

cumpra-se, se necessário, pelo plantão, servindo a cópia dessa decisão 

como mandado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de janeiro 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. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131. [3] “[...] 

nada impede que nos anos seguintes a instituição de ensino cumpra as 

normas para os reajustes, conforme autorizado pela legislação própria”. 

(TJMT, AI n. 1002369-74.2017.8.11.0000, Sexta Câmara Cível, Relator Des. 

Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 04/05/2017).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000454-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNE VARLEI BARBOSA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000454-27.2018.8.11.0041 

AUTOR: VAGNE VARLEI BARBOSA GOMES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/03/2018, às 

11h00min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037526-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037526-82.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: JOSE COELHO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

10h00min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000379-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000379-85.2018.8.11.0041 

AUTOR: JOSE PEREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/03/2018, às 08h00min 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 16 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000349-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA PEREIRA DA CRUZ SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000349-50.2018.8.11.0041 

AUTOR: RITA DE CASSIA PEREIRA DA CRUZ SANTOS RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

23/03/2018, às 08h15min horas para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 
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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, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034931-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS ALVES DA GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034931-13.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSIAS ALVES DA GUIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 21/03/2018, às 12h00min horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de dezembro de 2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034905-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034905-15.2017.8.11.0041 

AUTOR: ALESSANDRA RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 21/03/2018, às 

11h45min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de dezembro de 2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034880-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034880-02.2017.8.11.0041 

AUTOR: ALVARO SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 21/03/2018, às 

11h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de dezembro de 2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034804-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FACKER DA SILVA MATRICARDI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034804-75.2017.8.11.0041 

AUTOR: PAULA FACKER DA SILVA MATRICARDI RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 21/03/2018, às 

11h15min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 
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meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de dezembro de 2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037456-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE STALONE PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037456-65.2017.8.11.0041 

AUTOR: SILVESTRE STALONE PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

09h45min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037356-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SAYURI SATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT0006384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037356-13.2017.8.11.0041 

AUTOR: FABIANA SAYURI SATO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 09h30min horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033947-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE BOTELHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033947-29.2017.8.11.0041 

AUTOR: NEIDE BOTELHO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 08h15min 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037498-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

 

Vistos. Verifica-se que apesar de o autor cadastrar no sistema do PJE a 

ré Americel, na petição inicial consta Claro S.A, assim, proceda-se a 

devida correção. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por THIAGO DA COSTA em desfavor de CLARO S/A, aduzindo 

que contratou serviço da ré para prestação de serviço de telefonia, mas 

em razão das dificuldades financeiras enfrentadas acabou ficando 

inadimplente com a obrigação, entretanto, posteriormente recebeu fatura 

com oportunidade de quitação, com desconto de 55%, a qual efetuou o 

pagamento, mas até o momento não teve seu nome retirado dos cadastros 

dos inadimplentes. Requer a concessão da tutela de urgência para 

determinar a ré a excluir seu nome nos cadastros dos inadimplentes, sob 

pena de multa. 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] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que no documento de ID 11122252 que comprova a negativação 
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consta número de contrato 879440967 e na fatura, a qual o autor efetuou 

o pagamento, consta número 946785375, ou seja, ao que parece, são 

contratos distintos. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo autor. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: "Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: "Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação às requeridas, 

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 26/03/2018, às 12h30min 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. Cuiabá, 08 de Janeiro 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. Pag.131.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037340-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037340-59.2017.8.11.0041 

AUTOR: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 12h00min 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá,08 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1025223-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EROTIDES MARTINS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Joana D'arc Costa (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para apresentar cópia atualizada da 

matrícula do imóvel, bem como planta de localização, no prazo de quinze 

dias. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000667-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDELICE RODRIGUES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 03/04/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

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). E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 
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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 parte 

requerente em relação à parte 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. Com relação 

ao pedido de tutela de urgência, compulsando o processo, entendo 

conveniente sua apreciação após a apresentação da peça contestatória, 

até porque com as resposta do réu será possível fazer uma análise mais 

precisa acerca dos fatos narrados na inicial. Concedo os benefícios da 

Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como 

nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020058-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA LUZ NETTO MALHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR OAB - MT0007167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA CRISTINA DA SILVA MACEDO (REQUERIDO)

FERTIL PROJETOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no sentido de incluir 

no polo passivo a sócia Kamila Cristina, pois apesar de constar 

cadastrada no PJE, na exordial ela está qualificada apenas como 

representante da empresa Fértil; atribuir valor do qual pretende ser 

indenizada pelos supostos danos morais sofridos, inclusive corrigir o valor 

da causa e por último, apresentar documentos que comprovem fazer jus 

ao benefício da justiça gratuita ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, tudo no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

NCPC). Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1026320-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PAULO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICOS REGISTRAIS E NOTARIAIS DO 7 OFICIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035821-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE LORA GAMA GOULART (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE KELLY PADILHA VELASCO 73441597168 (RÉU)

Outros Interessados:

M. L. G. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para apresentar instrumento de procuração 

e nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

etc., no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036769-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

LUZIA PAULINA DE ARAUJO OAB - 580.858.311-04 (REPRESENTANTE)

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036769-88.2017.8.11.0041 

AUTOR: VINICIUS ARAUJO DA SILVA REPRESENTANTE: LUZIA PAULINA 

DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. Designo o dia 21/03/2018, às 12h00min horas para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da 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 autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035228-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENOR ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035228-20.2017.8.11.0041 
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AUTOR: ALDENOR ALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 21/03/2018, às 09:00 horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037725-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VANDERSON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037725-07.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOSE VANDERSON DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

10h15min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037762-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RAMALHO PESSOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037762-34.2017.8.11.0041 

AUTOR: CRISTIANE RAMALHO PESSOA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

08h15min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037743-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037743-28.2017.8.11.0041 

AUTOR: SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

10h45min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037741-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENEIDE MARIA DE SOUZA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037741-58.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROSENEIDE MARIA DE SOUZA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

10h30min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 
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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, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037788-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DA COSTA CHERNI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037788-32.2017.8.11.0041 

AUTOR: SANDRA DA COSTA CHERNI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 08h30min 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035408-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE ALVES FERRONATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035408-36.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCILENE ALVES FERRONATO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 21/03/2018, às 

09h15min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000456-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VACICLIN CLINICA DE IMUNIZACOES DE CUIABA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Visto. Recebo a emenda de ID 11339658. Cuida-se de Ação Ordinária com 

Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Vaciclin Clínica de Imunizações 

de Cuiabá Ltda. em desfavor de Energisa Mato Grosso, afirmando que é 

usuária dos serviços prestados pela ré (UC 326164) e que recebeu uma 

notificação, onde a ré afirma a ocorrência de erro na leitura do consumo 

de energia, e passou a cobrar um saldo devedor com base em suposta 

resolução da Aneel, o qual discorda expressamente. Requer a concessão 

da tutela de urgência para determinar a ré a se abster de suspender o 

fornecimento de energia elétrica no imóvel, bem como de inserir o nome da 

autora nos cadastros dos inadimplentes. 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] Na hipótese percebe-se 

a probabilidade do direito, pois se verifica pelo documento de ID 11332187 

que o valor de R$ 3.092,47 se refere a suposto consumo recuperado e 

seus respectivos encargos, ou seja, débito pretérito, situação que a 

obriga a tal pagamento, entretanto, ela ajuizou a presente demanda para 

discutir a legalidade da dívida, e discorda ainda da forma com que foi 

realizado o cálculo pela ré. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, 

pois o corte no fornecimento de energia elétrica acarreta excessivos 

prejuízos, pois ela é essencial à manutenção da atividade desempenhada 

pela autora. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. 

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] Em se tratando de faturamento de 

diferença de consumo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou 

a posição de que não pode haver a suspensão do fornecimento de 

energia: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ARTIGOS 3º DA LEI 9.427/96 E 29 E 30 DA LEI 

8.987/95. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM RAZÃO DA 

FALTA DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM 

RAZÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

SÚMULA 83/STJ. 1. Em relação aos artigos 3º da Lei 9.427/96 e 29 e 30 da 
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Lei 8.987/95, indicados como violados pelo recorrente para impugnar a 

alteração dos critérios de arbitramento do consumo de energia elétrica em 

período irregular e o afastamento do custo administrativo, ressente-se o 

recurso especial do devido prequestionamento, já que sobre tais normas 

não houve emissão de juízo pelo acórdão recorrido, apesar da oposição 

dos embargos declaratórios. Aplicação do disposto na Súmula n. 211 do 

STJ. 2. No que se refere ao pleito de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em 

consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no 

sentido de que não é legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica 

quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos consolidados 

pelo tempo oriundos de recuperação de consumo por suposta fraude no 

medidor. Incide, portanto, a súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo regimental 

não provido”. (AgRg no REsp 1090264/RS, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 04/11/2010). 

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. RESOLUÇÃO. ANÁLISE. NÃO-CABIMENTO. ADULTERAÇÃO 

NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO. VALORES DISCUTIDOS EM JUÍZO. 

CORTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Compete exclusivamente às instâncias 

ordinárias a análise de dispositivos contidos em Resolução, porquanto, em 

recurso especial cabível é a apreciação de artigos de lei federal, nos 

termos da Constituição. 2. É inviável a apreciação, em sede de Recurso 

Especial, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, 

porquanto indispensável o requisito do prequestionamento. 3. Revelam-se 

deficientes as razões do recurso especial quando a recorrente não 

aponta, de forma inequívoca, os motivos pelos quais considera violados 

os dispositivos de lei federal. Súmula nº 284/STF. 4. A suspensão do 

fornecimento de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta 

regular, relativa ao mês do consumo, de modo que inviável o corte do 

abastecimento em razão de débitos antigos, em relação aos quais a 

companhia deve utilizar-se dos meios ordinários de cobrança. 

Precedentes da Corte, q.v., verbi gratia, REsp 706.043/RS . 5. Recurso 

especial parcialmente conhecido, e nesta extensão, não provido”. (REsp 

992.800/RS, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 

13/05/2008, DJe 29/05/2008). Seguindo o entendimento jurisprudencial do 

STJ, o egrégio TJMT tem assim decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA - INTERRUPÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DESPROPORCIONAL À 

MÉDIA DE CONSUMO - DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE - PRESENÇA 

DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA - RECURSO 

DESPROVIDO. 1 - A concessionária de energia elétrica não pode 

interromper o fornecimento por dívida relativa a consumo controvertido, 

objeto de discussão judicial. 2 - Na hipótese, o Agravado conseguiu 

demonstrar de forma inequívoca que o valor cobrado na fatura referente 

ao mês de outubro de 2011, encontra-se muito acima da média dos 

valores descritos nas faturas dos últimos 10 (dez) meses. O periculum in 

mora é inconteste porque o fornecimento de energia elétrica é serviço de 

natureza essencial e contínuo. (AI, 3446/2012, DESA.CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 16/01/2013, 

Data da publicação no DJE 22/01/2013). Registre-se ainda que o 

deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que 

inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, NCPC), 

aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera 

a autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da 

liminar à luz de novos elementos. Diante do exposto, com amparo no art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada para 

determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica no imóvel da autora, acerca do débito aqui discutido, bem 

como de inserir o nome dela nos cadastros dos inadimplentes, tudo sob 

pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento 

injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00. Designo o dia 

02/04/2018, às 08h30min horas para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a 

parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Em razão da urgência do pedido, e considerando o lembrete no PJE de que 

as guias de distribuição não foram arrecadadas, intime-se a parte autora 

para efetuar/comprovar o pagamento, 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, 15 de janeiro 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. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037062-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDE MONICA SANTOS DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037062-58.2017.8.11.0041 

AUTOR: GLEIDE MONICA SANTOS DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

11h00min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036594-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036594-94.2017.8.11.0041 

AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 21/03/2018, às 

11h45min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 
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comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 08 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035702-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE SOUZA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035702-88.2017.8.11.0041 

AUTOR: JOAO PAULO DE SOUZA BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 21/03/2018, às 

09h45min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1034716-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DE MENEZES (AUTOR)

RAIMUNDO NOGUEIRA DE MENEZES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LENZA LANA OAB - MT10991/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA TARUMA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da benesse. No mais, por se tratar de área rural, deverá o 

autor comprovar o registro da reserva legal no cadastro Ambiental rural 

(CAR), conforme entendimento do STJ, confira-se: DIREITO AMBIENTAL E 

CIVIL. REQUISITO PARA REGISTRO DA SENTENÇA DECLARATÓRIA DE 

USUCAPIÃO. Para que a sentença declaratória de usucapião de imóvel 

rural sem matrícula seja registrada no Cartório de Registro de Imóveis, é 

necessário o prévio registro da reserva legal no Cadastro Ambiental Rural 

(CAR). De fato, o art. 16, § 8º, da Lei 4.771/1965 (Código Florestal 

revogado) previa que a área de reserva legal deveria ser averbada à 

margem da inscrição de matrícula do imóvel no registro de imóveis 

competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de 

transmissão a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da 

área. No mesmo sentido, há previsão no art. 167 da Lei 6.015/1973 (Lei 

dos Registros Públicos). Assim, por uma construção jurisprudencial, 

respaldada em precedentes do STJ, firmou-se o entendimento de que a 

averbação da reserva legal seria condição para o registro de qualquer ato 

de transmissão, desmembramento ou retificação de área de imóvel rural 

(REsp 831.212-MG, Terceira Turma, DJe 22/9/2009; RMS 18.301-MG, 

Segunda Turma, DJ 3/10/2005). Nessa linha de raciocínio, seria o caso de 

impor a averbação da reserva legal como condição para o registro da 

sentença de usucapião. Contudo, a Lei 12.651/2012 (novo Código 

Florestal) deu tratamento diverso à matéria da reserva legal ambiental. O 

novo Código instituiu o Cadastro Ambiental Rural (CAR), que passou a 

concentrar as informações ambientais dos imóveis rurais, sendo 

dispensada a averbação da reserva legal no Registro de Imóveis (art. 18, 

§ 4º). Assim, ante esse novo cenário normativo, como condição para o 

registro da sentença de usucapião no Cartório de Registro de Imóveis, é 

necessário o prévio registro da reserva legal no CAR. A nova lei não 

pretendeu reduzir a eficácia da norma ambiental, pretendeu tão somente 

alterar o órgão responsável pelo "registro" da reserva legal, que antes era 

o Cartório de Registro de Imóveis, e agora passou a ser o órgão ambiental 

responsável pelo CAR. A propósito, verifica-se que a parte final do art. 16, 

§ 8º, do Código revogado foi praticamente reproduzida no art. 18, caput, in 

fine, do novo Código Florestal, tendo havido apenas a supressão da 

hipótese de "retificação da área". A supressão da hipótese de "retificação 

de área" teve um propósito específico, de permitir, excepcionalmente, a 

mudança de localização da reserva legal. Desse modo, a omissão acerca 

da hipótese de "retificação de área" não atenuou a eficácia da norma em 

relação às outras hipóteses previstas na lei anterior e repetidas na lei 

nova. REsp 1.356.207-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 

em 28/4/2015, DJe 7/5/2015. (Negritei). Assim, no mesmo prazo o autor 

deverá comprovar o registro da reserva legal no cadastro Ambiental Rural 

(CAR). Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037910-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OESTE FORMAS PARA CONCRETO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT0010742A (ADVOGADO)

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT18841-O (ADVOGADO)

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT0010410A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARK IMOVEIS INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 

de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038437-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISPIM IPONEMA BRASIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1038437-94.2017 Vistos. O exequente 

requerer o parcelamento das despesas processuais em 18 (dezoito) 

vezes, entretanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

(CNGC) , em seu art. 468, § 7º prevê que o parcelamento pode ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas. Assim, defiro em 

parte o pedido constante na petição inicial, e nos termos do art. 98, § 6º, 

do CPC/15, faculto ao exequente que o pagamento das custas judiciais e 

taxa seja feito em até 06 (seis) parcelas, recolhidas mediante emissão de 

guia com a respectiva comprovação do pagamento no processo, cientes 
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que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, do NCPC. Desse 

modo, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês subsequente ao 

primeiro pagamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1036700-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELY LUCIA DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEY BARBOSA DO ROSÁRIO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 3/4/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Defiro também os benefícios do artigo 212, § 2º, do NCPC. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1034411-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NABIL FARES GREGORIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OAB - MT20897/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIANA RAIMUNDO MONTEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 3/4/2018, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

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 CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte 

poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Defiro também os benefícios do artigo 212, § 

2º, do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2017. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036825-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRO HENNIG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1036825-24.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELIZANDRO HENNIG RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 10h45min horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038576-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SOFFA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INVITTI INDUSTRIA E COMERCIO DE SERRADOS E LAMINADOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1038576-46.2017 Vistos. Intime-se a 

exequente para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da benesse. Intime-se, também, a exequente para 

apresentar cálculo do débito com as especificações determinadas no 

parágrafo único do art. 798 do NCPC, no prazo de quinze dias, sob pena 

de indeferimento da inicial (art. 801, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

22 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033902-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA GISELE DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 3/4/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 
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Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 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). E 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 parte 

requerente em relação à parte 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. Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Defiro também os benefícios do artigo 212, § 2º, do NCPC. 

Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034850-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIETE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 3/4/2018 às 8 horas para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

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. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Defiro também os benefícios do artigo 212, § 

2º, do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2017. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037759-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCILENE LETICIA DE AMORIM LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037759-79.2017.8.11.0041 

AUTOR: ALCILENE LETICIA DE AMORIM LOPES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

08h00min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 198 de 669



meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037916-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCAS GUSMAO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037916-52.2017.8.11.0041 

AUTOR: MATHEUS LUCAS GUSMAO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

09h15min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037989-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VILELA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1037989-24.2017.8.11.0041 

AUTOR: MANOEL VILELA DE CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

09h45min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038043-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038043-87.2017.8.11.0041 

AUTOR: BENEDITO SANTANA DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

11h45min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038119-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VALERIO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038119-14.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCOS VALERIO ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 12h00min 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038219-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA GOULART DE SOUZA SALZEDAS CRIVELENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038219-66.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUCIANA GOULART DE SOUZA SALZEDAS CRIVELENTE RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

22/03/2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 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 autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033818-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS ZAFFONATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033818-24.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROBERTO CARLOS ZAFFONATO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

08h15min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036024-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DOS SANTOS CARVALHO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PINHO SILVA OAB - MT0011183A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI (RÉU)

CLAUDIA (RÉU)

MARCIA (RÉU)

FABIANA (RÉU)

ANA CRISTINA (RÉU)

PAMELA ( ANTIGA SINDICA) (RÉU)

RAIANE (RÉU)

RUSSANDRA LUIZA RUSU DOS REIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que consta apenas uma parte autora cadastrada no 

PJE, assim, proceda-se a correção, e como os demais autores são 

menores, deverá constar apenas as iniciais dos seus nomes. Designo o 

dia 03/04/2018, às 09h00min para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora 

na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a 

parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038411-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. P. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

JONATHAN PINHO THEODORO (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038411-96.2017.8.11.0041 

AUTOR: JONATHAN GABRIEL PASSOS THEODORO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

08:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, 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 
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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, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000562-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. K. M. (AUTOR)

Y. K. T. (AUTOR)

ELOISA HELENA KUBISZESKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE DE LIMA MUNIZ OAB - MT8943/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNITED AIRLINES, INC. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte autora para apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

etc., nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da benesse. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de dezembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO. Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000665-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. E. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAZARE HADDAD OAB - 762.786.201-97 (REPRESENTANTE)

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da benesse. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035489-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DO CARMO AMORIM ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035489-82.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ANTONIA DO CARMO AMORIM ARRUDA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

25/04/2018, às 12:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 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 autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033915-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARIN BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

GUSTAVO ANDERSON DE JESUS GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0011447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

APEX ADMINISTRADORA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, etc., no prazo de quinze dias, sob pena de 

indeferimento da benesse. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034057-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (RÉU)

MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 3/4/2018, às 9h30min para audiência de conciliação, 

a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

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 
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da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

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. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 

e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de dezembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038479-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON TOSCHI FERNANDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038479-46.2017.8.11.0041 

AUTOR: JEFFERSON TOSCHI FERNANDES DA SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

22/03/2018, às 09h00min horas para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000403-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0015433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEJAIME KESTRING (EXECUTADO)

VALERIA AMANCIO DE FIGUEIREDO KESTRING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1000403-16.2018 Vistos. Intime-se a 

exequente para apresentar cópia legível da do Contrato de Confissão de 

Dívida objeto da execução nos termos do art. 321, do NCPC, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de janeiro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038476-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038476-91.2017.8.11.0041 

AUTOR: JUCIANA DA SILVA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 

08h15min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 09 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000770-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DO CARMO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000770-40.2018.8.11.0041 

AUTOR: REGIANE DO CARMO DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/04/2018, às 

08h00min horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038480-31.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SILVA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038480-31.2017.8.11.0041 

AUTOR: FERNANDO SILVA MARTINS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 09h15min 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038641-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1038641-41.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCO ANTONIO DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 22/03/2018, às 09h30min 

horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1160339 Nr: 36073-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILSON DE CAMPOS MARIANO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 27/2/2018, às 8:30 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765628 Nr: 18336-29.2012.811.0041

 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: SIMONE VIEIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO MODULADO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) OTÁVIO GUIMARÃES REZENDE, para 

devolução dos autos nº 18336-29.2012.811.0041, Protocolo 765628, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 66819 Nr: 7113-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEPH JAOUDATH HARAOUI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3.210/MT, LEONARDO ALBERTO PRADO FEUSER - OAB:7.792/MT

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

FILHO - OAB:3150-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): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 279340 Nr: 5627-35.2007.811.0041

 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: TERCIO MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO MACEDO GALVÃO - 

OAB:4.699/MT, UFMT/NPJ - OAB:

 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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 714249 Nr: 6974-64.2011.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MAURO LOPES VASQUES, DAGMAR 

ARAÚJO VASQUEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAÚDE S/A, FUNDAÇÃO SISTEL 

DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE PAIVA PINTO - 
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OAB:6.220/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI 

- OAB:1796-A/MG, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 786309 Nr: 40201-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR CESAR CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO SOUZA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI TOCANTINS SILVA - 

OAB:OAB/MT 16519-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camilla de Hera Gomes 

Alcoforado - OAB:14.840

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 57797 Nr: 18055-25.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DOS AQUECEDORES MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA.

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 Certifico que a empresa Real Brasil Consultoria Ltda., Perícia Judicial, 

designou o dia 5/2/2018, às 14:30 horas, para início dos trabalhos 

periciais, na Av. Hist. Rubens de Mendonça, Nº 1856, Edifício Office 

Tower, Sala 408, 4º Andar, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, telefones 

3052-7636 e 8418-7773, razão pela qual procedo à intimação das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 223805 Nr: 31388-39.2005.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA, RÁDIO 

SOM DA TERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REGENTES 

ARRANJADORES E MÚSICOS, ASSOCIAÇÃO DE MÚSICOS E 

ARRANJADORES E REGENTES, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE AUTORES, 

COMPOSITORES E INTÉRPRETRES - ANACIM, ASSOCIAÇÃO DE 

INTÉRPRETES E MÚSICOS - ASSIM, ASSOCIAÇÃO DE AUTORES 

BRASILEIROS E ESCRITORES DE MÚSICA - SABEM, SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE AUTORES, COMPOSITORES E ESCRITORES DE MÚSICA - 

SABACEM, SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE DIREITOS DE EXECUÇÃO 

MUSICAL DO BRASIL - SADEMBRA, SOCIEDADE INDEPENDENTE DE 

COMPOSITORES E AUTORES MUSICAIS - SICAM, SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE INTÉRPRETES E PRODUTORES FONOGRÁFICOS - SOCINFRO, UNIÃO 

BRASILEIRA DE COMPOSITORES - UBC, CENTRAL NACIONAL DE 

DIREITOS DE EXECUÇÃO-CNDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:6051 - E, ALINE YULIKA YANAGUI OLIVEIRA - 

OAB:15.647/MT, Cláudio Guilherme Aguirre Guedes - OAB:/MT 

6.641-E, JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18351, JOICE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:5.924, JULIANO TANNUS - OAB:6600/MS, MARCOS 

ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT, SAMUEL CORDEIRO FAHEL - OAB:133.455/RJ, 

VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5956

 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): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 763546 Nr: 16134-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR CLÓVIS PASA, PATRICIA REGINA BARBOSA 

PASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL AMECOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008/MT, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/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): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 775884 Nr: 29156-10.2012.811.0041

 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: ANDREIA MARQUES DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS LEITE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 1/2/2018, às 9:30 horas, para realização da perícia, na Av. 

das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco de 

Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 807187 Nr: 13658-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONI COM. SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C & J LUMINOSOS E FACHADAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - 

OAB:6693/MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte executada, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente para, no 

prazo de 5 dias, requerer o que entender de direito e, se for o caso, 

apresentar o cálculo atualizado do montante devido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 835340 Nr: 40515-20.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSANE TAMANHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, FORD MOTOR 

COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT, 

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Certifico que a empresa Real Brasil Consultoria Ltda., Perícia Judicial, 

designou o dia 19/2/2018, às 9:00 horas, para início dos trabalhos 

periciais, na Renault Brasil Ltda., situada na Av. da Feb, Nº 1.700, Várzea 

Grande/MT, razão pela qual procedo à intimação das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 929334 Nr: 48904-57.2014.811.0041

 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: MICHELINE ZANCHET MIOTTO CASTRO

 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: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/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): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 951417 Nr: 621-66.2015.811.0041

 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: KBDS, EVANILDE BARCELOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16.198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/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): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 239558 Nr: 8372-22.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON SIERRA, NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA RONDON LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Certifico que a Sra. Rosane Lorenzi, Perita Judicial, designou o dia 

7/2/2018, às 15:30 horas, para a realização da Perícia 

Documentoscópica/Grafotécnica, a qual ocorrerá nas dependências desta 

Escrivania da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, razão pela qual 

procedo à intimação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 418786 Nr: 5441-07.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL NARCISO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZON VET PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAÍS SANTOS DE ARRUDA - 

OAB:7906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE MARIA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9439-a

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte executada, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente para, no 

prazo de 5 dias, requerer o que entender de direito e, se for o caso, 

apresentar o cálculo atualizado do montante devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 423118 Nr: 7710-19.2010.811.0041

 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: RUY PINHEIRO DE ARAÚJO, BENEDITO ODÁRIO 

CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA

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

OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:15.600/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, apresentar nos autos a(s) 

guia(s) e o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) diligência(s) do(a) 

Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) guia(s) para 

pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio eletrônico 

deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 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

 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 parcelado da condenação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 768502 Nr: 21398-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÔNIA FIGUEIREDO

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BELOTO 

MAGALHÃES DE ANDRADE - OAB:11.387/MT, IGOR MARTINS 

MAGALHÃES DE MELO - OAB:13141-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYSE DE MORAIS CORREA - 

OAB:16820/MT, MURILO ESPINOLA DE OLVEIRA LIMA - OAB:3.127A, 

OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 898467 Nr: 28702-59.2014.811.0041

 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: JOSÉ MARIO ESTERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA, TRESCINCO 

DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 205 de 669



OAB:OAB/MT 3.884, ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - 

OAB:86844 , THAIS GALINDO DA SILVA - OAB:13148/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1029747 Nr: 36683-08.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ART ROOM COMERCIAL LTDA EPP, CARLA RENATA 

FERREIRA PAJANOTI GASPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FERREIRA PAJANOTI 

- OAB:11807/MT

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

- OAB:10133/O, MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - OAB:188.868-B/ SP, 

TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB, THAÍS HELENA 

CONELIAN NUNES DE OLIVEIRA - OAB:316.326/OAB/SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1050433 Nr: 46616-05.2015.811.0041

 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: SOLARTERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONDAGUA SOND PERF POÇOS ARTESIANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA BERTO 

KUESTER - OAB:131.936/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ABREU BIAVA - 

OAB:21570/O

 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): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1106130 Nr: 13018-26.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LEVY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE BRITO 

- OAB:9982/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1135742 Nr: 25430-86.2016.811.0041

 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: VALDIRA SABINO 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

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 27/2/2018, às 9:15 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1141761 Nr: 28200-52.2016.811.0041

 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: ANGELIN RODRIGUES DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 30/1/2018, às 8:30 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1169492 Nr: 39945-29.2016.811.0041

 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: LEOMAR SILVA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 27/2/2018, às 9:30 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1170811 Nr: 40537-73.2016.811.0041

 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: EDINALDO SANTOS 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:5736/O

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 30/1/2018, às 8:45 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 206 de 669



exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1173705 Nr: 41630-71.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR ROCHA DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 30/1/2018, às 9:00 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1210688 Nr: 8637-38.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ BORDIN TRELLES, GYSELE CAMPOS TAQUES 

TRELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL FONTES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6647-B

 Visto em correição.

 Recebo os embargos para discussão, sem o efeito suspensivo.

Intime-se o embargado, por seu advogado, para, querendo, apre¬sentar 

impugnação, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1261403 Nr: 24861-51.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIMAR BARRETO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI NATALICIO BIRCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:3.213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199/MT, 

MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5.930, PEDRO 

MARCELO DE SIMONE - OAB:3.937

 Visto em correição.

 Trata-se de cumprimento provisório de sentença.

 Intime-se o executado, por seu advogado (fl. 50), para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 520, § 2º c/c 523, § 1º, ambos do 

NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 61288 Nr: 10022-17.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN EXUPERY DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDICARD S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, EUCLIDES DE LIMA JUNIOR - OAB:15605/MT, 

FERNANDO PEREIRA SANTOS - OAB:18948-B, VICTOR RIBEIRO DA 

SILVA MAIA TEIXEIRA - OAB:18333-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINÉIA FRANCISCO DIAS 

- OAB:17.669/MT, DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - OAB:6337-MS, 

EVANDRO CESAR A. DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, LYVIA 

CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - OAB:19654/O, MARCOS ADRIANO 

BOCALAN - OAB:9566/MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 Vistos.

Seguem as informações necessárias ao Agravo de Instrumento n.º 

1013558-49.2017 da Segunda Câmara de Direito Privado - COMARCA 

CAPITAL, interposto por Banco Itaucard S.A. em desfavor de Allan 

Exupery de Araújo, digitada e impressa em uma lauda, tão somente no 

anverso.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 469/470.

Após, prestada as informações volte-me conclusos os autos para analise 

da impugnação ao cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 19 de dezembro de 2017.

Bruno D’Oliveira Marques

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 155337 Nr: 8800-72.2004.811.0041

 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: LOCADORA NASCIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUTUA ENG. E REPRE. LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 335283 Nr: 5901-62.2008.811.0041

 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: GLOBAL AVIAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDÁLIA MARQUES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERNANDES 

FABRINI - OAB:6.667

 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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 381501 Nr: 17776-92.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO BELVEDERE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo de Moraes Júnior - 

OAB:6.208/MT, MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7.236/MT

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

OAB:OAB/MT 13.241-A

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte executada, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 
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fim de intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 446401 Nr: 20730-77.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO PEREIRA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 714744 Nr: 7435-36.2011.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO BATISTELLA SOBRINHO, ELIZA BRANDÃO DOS 

SANTOS, JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA, ESPOLIO ELIAS PEDROZO 

DE BARROS, EDER SANTOS TELES, NÉLIA APARECIDA DA SILVA, MARIA 

CANTÍDIA DA SILVA

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

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

OAB:28404/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118.685 SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - 

OAB:12.363 SP, MÁRIO LÚCIO DE LIMA NOGUEIRA - OAB:OAB/PB 

12774, RAIMUNDO HELDER PINHEIRO JUNIOR - OAB:72.198/RJ

 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): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 721024 Nr: 16501-40.2011.811.0041

 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: MARCILENE ANDRADE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVISTON ADRIANO TARTARI, ADILUBE 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, HDI SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:216470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 01/02/2018, às 10:30 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 809705 Nr: 16191-63.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOADIL SERGIO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218/MT, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238/MT, OSMAR 

SCHINEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 825359 Nr: 31372-07.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE HELENA GRABOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO CARLOS DE SOUZA VIEIRA NETO, 

MERCIA A T COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CEZAR ZAMAR 

TAQUES - OAB:4659

 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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 874929 Nr: 13365-30.2014.811.0041

 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: RUBENS CORREIA DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 902943 Nr: 32026-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBINEY INÁCIO FERREIRA PINNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FILHO DA SILVA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBINEY INÁCIO FERREIRA 

PINNO - OAB:16.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 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): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 917040 Nr: 41458-03.2014.811.0041

 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: SAMUEL PAULINO DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12.099-B-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
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 917898 Nr: 41987-22.2014.811.0041

 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: IVANILSON CARLOS DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação/cumprimento da obrigação. Deverá a parte, 

ainda, sendo o caso de pagamento da condenação, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 949140 Nr: 59782-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO SUGIMOTO DE 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:

 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/cumprimento da obrigação. Deverá a parte, 

ainda, sendo o caso de pagamento da condenação, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1012734 Nr: 28694-48.2015.811.0041

 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: CEZAR ARRUDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO DOS SANTOS, OCUPANTE DO 

IMOVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

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 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).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1047542 Nr: 45186-18.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI RITA DO NASCIMENTO

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/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): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1076654 Nr: 58366-04.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL DELGADO DE LIMA ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação/cumprimento da obrigação. Deverá a parte, 

ainda, sendo o caso de pagamento da condenação, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1081140 Nr: 2079-84.2016.811.0041

 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: ROSEANE ADELAIDE DE ASSIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/12009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação/cumprimento da obrigação. Deverá a parte, 

ainda, sendo o caso de pagamento da condenação, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1098656 Nr: 10016-48.2016.811.0041

 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: EVANDRO LUIS DURLI, CID IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARELY LEBRE ROSA, GUARDIAN SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE TADEU MALVENIER 

NEVES GARCIA - OAB:9108/MT, MARCO AURÉLIO V. BARBOSA DOS 

ANJOS - OAB:7500

 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): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1116294 Nr: 17151-14.2016.811.0041

 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: MORAES CESAR GONÇALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 
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OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1133800 Nr: 24529-21.2016.811.0041

 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: ROZIMARA DA SIILVA MORAES

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

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

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

OAB:18.713/MT, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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/cumprimento da obrigação. Deverá a parte, 

ainda, sendo o caso de pagamento da condenação, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1137382 Nr: 26296-94.2016.811.0041

 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: RGG, DANIELLE APARECIDA GUILHERME

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação/cumprimento da obrigação. Deverá a parte, 

ainda, sendo o caso de pagamento da condenação, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1139200 Nr: 27093-70.2016.811.0041

 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: ISAC DA SILVA SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

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

OAB:12.903, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/O

 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/cumprimento da obrigação. Deverá a parte, 

ainda, sendo o caso de pagamento da condenação, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1142289 Nr: 28425-72.2016.811.0041

 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: LUZINETE FRANCELINA DA COSTA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

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

OAB:8.194-A/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/cumprimento da obrigação. Deverá a parte, 

ainda, sendo o caso de pagamento da condenação, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1143445 Nr: 28875-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LUCAS DOS REIS AGUIAR

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

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

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

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

SILVA - OAB:8.194-A/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): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1158744 Nr: 35417-49.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONY CEZI DE OLIVEIRA DUARTE

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 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/cumprimento da obrigação. Deverá a parte, 

ainda, sendo o caso de pagamento da condenação, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1160439 Nr: 36111-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RAFAELO TEIXEIRA 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação/cumprimento da obrigação. Deverá a parte, 

ainda, sendo o caso de pagamento da condenação, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1160460 Nr: 36128-54.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENDA LORAYNE DE SOUZA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 210 de 669



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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos 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/cumprimento da obrigação. Deverá a parte, 

ainda, sendo o caso de pagamento da condenação, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1162767 Nr: 37086-40.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLLON SILVA AUGUSTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 16/1/2018, às 11:00 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1169982 Nr: 40171-34.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON AQUINO FIALHO DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506.-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1170208 Nr: 40257-05.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS ALVES DE FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação/cumprimento da obrigação. Deverá a parte, 

ainda, sendo o caso de pagamento da condenação, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1171379 Nr: 40728-21.2016.811.0041

 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: ELIZABETE BENEDITA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 406076 Nr: 38322-71.2009.811.0041

 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: MAX APARECIDO DI MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHEULLER FAGUNDES DOS SANTOS, DELBER 

FAGUNDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390-MT, EDER FAUTINO BARBOSA - OAB:10400

 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.: 407280 Nr: 39405-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FERREIRA PEREIRA

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

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU EDUARDO 

DALLAGNOL - OAB:2814/MT, PALLOMA MAHANNABARBOSA 

DALLAGNOL - OAB:OAB/MT 21.656

 Vistos em correição.

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 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).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 834054 Nr: 39417-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT, MAURA BENEDITA DA COSTA MARQUES DE 

ANDRADE - OAB:12596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/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 
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pagamento da condenação/cumprimento da obrigação. Deverá a parte, 

ainda, sendo o caso de pagamento da condenação, fornecer os dados 

bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1060534 Nr: 51266-95.2015.811.0041

 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: MARIA JACOBINA DA CRUZ BEZERRA, ALCY DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FITIPALDI & FITIPALDI LTDA - ME, CLAUDENIR 

FITIPALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, aristides soares de campos neto - OAB:23651, 

JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT, PEDRO CORREA FRANCO - 

OAB:22.926/MT, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA 

- OAB:OAB/MT 7031

 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.: 1085168 Nr: 3879-50.2016.811.0041

 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: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVELTO BORGES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTO BORGES JÚNIOR - 

OAB:8.674

 Vistos em correição.

 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 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).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1127875 Nr: 22101-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH KRAUSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PL CAVLAC - ME, PATRICIA LIMONGE 

CAVLAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO JORGE ALVES ARAÚJO - 

OAB:5.252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

negativa do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1135272 Nr: 25225-57.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLEMENTINO FILHO

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 27/2/2018, às 9:00 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1136028 Nr: 25581-52.2016.811.0041

 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: RENATO PAULO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 27/2/2018, às 8:45 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1262008 Nr: 25064-13.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO 

LTDA, CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILADELFO DOS REIS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍOLA CASSIA DE 

NORONHA SAMPAIO - OAB:4.997-MT, PRISCILA DAUDT RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 14.667

 Visto em correição.

 Trata-se de cumprimento provisório de sentença.

 Intime-se o executado, por seu advogado (fl. 12), para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 520, § 2º c/c 523, § 1º, ambos do 

NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037092-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOBIAS DALPIAN (EXECUTADO)

TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME (EXECUTADO)
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ELSO APARECIDO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1037092-93.2017 Vistos. Trata-se de 

Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco Santander 

(Brasil) S/A contra os Transportadora Locomotiva Ltda. Me - Me, Tobias 

Dalpian e Elso Aparecido da Cruz, fundada em Cédula de Crédito Bancário. 

Sabe-se que após a criação das varas bancárias e do provimento n.º 

004/2008/CM, àquelas varas especializadas são as competentes para 

processar e julgar as demandas que envolvem interesse bancário, 

alienação fiduciária, arrendamento mercantil, cartões de crédito, cédulas 

de crédito, consórcio, descontos de duplicatas, financiamento, inclusive 

da casa própria, mútuo, seguro, títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. O artigo 1º, inciso I e § 1º do provimento 004/2008/CM, assim 

dispõe: "I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. " Sem destaque no original. Além disso, figura no polo ativo da 

demanda instituição financeira subordinada à fiscalização do Banco 

Central. Assim sendo, remeta-se para distribuição a uma dessas Varas 

competentes para apreciar o feito. Procedam-se às baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000656-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE PABLO VIEIRA SANTOS (AUTOR)

DAINNARA AGUIAR SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Proceda-se a alteração da classe judicial para procedimento 

comum. Kaique Pablo Vieira Santos e Dainnara Aguiar Santos ajuizaram a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de MRV 

Engenharia e Participações S.A e MRV Prime Parque Chapada Diamantina 

Incorporações SPE Ltda., alegando que adquiriram uma unidade 

habitacional no empreendimento denominado “Chapada Diamantina”, e que 

receberam as chaves em 23/11/2015, entretanto, asseveram que até o 

momento estão sendo cobrados pela taxa de evolução de obra. Assim, 

requerem a concessão da tutela de urgência para determinar que as rés 

se abstenham de efetuar cobranças a título de evolução de obra a partir 

de outubro/2015, bem como se inserirem o nome dos autores nos órgãos 

de proteção ao crédito, mas caso negativado, que promovam a imediata 

exclusão, sob pena de multa. 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] Neste juízo de cognição 

sumária, verifica-se que os autores tomaram posse do imóvel em 

23/11/2015, conforme documento de ID 11365754, todavia, a requerida, 

mesmo após a entrega, continuou cobrando a taxa de obra, segundo 

demonstra o documento de ID 11365764. Pois bem. A cobrança da taxa de 

evolução de obra deriva do contrato de financiamento e é devida ao 

credor fiduciário, na espécie à CEF, desde a aprovação do financiamento 

até a conclusão da obra. Assim, ocorrendo a entrega do imóvel, não é 

justo impor ao adquirente o pagamento de tal encargo, devendo a 

incorporadora/fiadora, responder pelo pagamento. Nesse sentido, por 

analogia ao atraso na obra: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL EM 

CONSTRUÇÃO - ATRASO NA ENTREGA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA 

DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS 

CONFIGURADOS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. I - Deve ser reconhecida a 

responsabilidade da Construtora pelo adimplemento da Taxa de Evolução 

de Obra, se houve atraso na entrega do imóvel e, outrossim, se existente 

cláusula contratual em que figura como fiadora do comprador perante a 

Instituição Financeira. II- O consumidor não pode ser penalizado com a 

substituição de mutuário junto à Instituição Financeira que financiou parte 

do imóvel, se o inadimplemento se deu em razão de atraso na obra, por 

responsabilidade da Construtora. (TJMT, AI 39900/2015, Des. Sebastião 

de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado em 17/06/2015, Publicado 

no DJE 24/06/2015). Negritei. AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUI-SITOS - TAXA DE EVOLUÇÃO DE 

OBRA - MORA INJUSTIFICADA - ÔNUS DA CONSTRUTORA. A 

antecipação de tutela, nos termos do art. 273, CPC, tem cabimento quando 

o juiz, convencido da verossimilhança das alegações, diante da prova 

inequívoca dos fatos, verificar a presença de fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ou o abuso de direito de defesa ou 

manifesto propósito protelatório do réu. Constatada a mora injustificada da 

construtora, não pode o ônus de pagamento da taxa de evolução da obra 

ser imputado ao adquirente do imóvel. (TJMG – RAI nº 

1.0024.13.034200-9/001 – Relator Desa. Evangelina Castilho Duarte – 14ª 

Câmara Cível – J. 2304/2015). Negritei. Por outro lado, é notória a urgência 

do pedido, vez que os autores poderão sofrer penalidades pela 

inadimplência. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos 

autos. 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 os autores perderem 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 

PARCIALMENTE a medida pleiteada, para determinar que as rés se 

abstenham de efetuar cobranças a título de evolução de obra a partir de 

23/11/2015, bem como de inserirem o nome dos autores nos órgãos de 

proteção ao crédito, mas caso negativado acerca do débito aqui discutido 

(o que difere do documento de ID 11365770, já que o valor e vencimento 

coincidem com a cobrança de “Registro Cartório”), que promovam a 

imediata exclusão, no prazo de cinco dias, sob pena de multa no valor de 

R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da 

penalidade em R$ 10.000,00. E 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 - 
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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 dos requerentes 

em relação às requeridas, 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 03/04/2018, às 

09h30min para audiência de conciliação, que será 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. Cuiabá, 22 de janeiro 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. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029459-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO)

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se Delcaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por 

Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Luciano 

Rodrigues de Jesus em desfavor de Banco BMG S.A, afirmando que seu 

nome foi inserido nos cadastros dos inadimplentes, ante a existência de 

débito decorrente de um contrato de empréstimo, entretanto, afirma que 

jamais celebrou qualquer contrato com o réu. Requer o deferimento da 

tutela de urgência para determinar ao réu a promover a exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito. 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] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

pois se trata de matéria que demanda dilação probatória, já que, a 

princípio, não há como concluir que o autor realmente não assinou o 

contrato de empréstimo junto ao réu. Nesse contexto, ausentes os 

requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. 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 do requerente em 

relação ao 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 03/04/2018, às 

11h30min para audiência de conciliação, a ser realizado na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). 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. Cuiabá, 22 de janeiro 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. Pag.131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032664-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EGLIVANI FELISBERTA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA OAB - MT16800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Proceda-se a correção do polo ativo, para constar F.M.P 

representado por EGLIVANI FELISBERTA MIRANDA. Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por FELIPE MIRANDA PINHEIRO, representado 

por sua genitora EGLIVANI FELISBERTA MIRANDA em desfavor de 

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A e UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, aduzindo que era 

beneficiário/dependente do plano de saúde, contrato firmado por sua 

genitora com as rés, mas em 30/06/2016 teve o benefício cancelado, sem 

qualquer justificativa, estando, desde então, impossibilitado de realizar 

qualquer procedimento. Diante da suposta atitude arbitrária das rés, 

requer a concessão da tutela de urgência para determinar as mesmas a 

darem continuidade no serviço, no prazo de 48 horas, sob pena de multa. 

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] A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pelo 

autor, não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a urgência do 

pedido, já que ele informa na exordial que o plano foi cancelado em 

30/06/2016, entretanto, ajuizou a demanda apenas em outubro de 2017, ou 

seja, mais de um ano e não apresentou qualquer documento que 

comprovasse a necessidade do imediato restabelecimento do serviço sem 

a oitiva da parte contrária. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 

300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor. E quanto ao pedido de inversão do ônus da 

prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: "Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: "Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade do requerente em relação às requeridas, 

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 03/04/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). 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. Cuiabá, 22 de janeiro 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. Pag.131.

11ª Vara Civel

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1093304 Nr: 7637-37.2016.811.0041

 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: ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ESPÍRITO SANTO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUÇARA MARIA DOMINGUES 

LOTUFO - OAB:4044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, em 

cinco dias, manifestar-se sobre a desocupação do imóvel conforme 

sentença de folhas 114.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1075210 Nr: 57593-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY PINHEIRO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DOUGLAS SARDINHA COSTA, ELANE 

ZAVATTI SARDINHA COSTA, LINCOLN TADEU SARDINHA COSTA, 

RENATA FIGUEIREDO BICUDO SARDINHA

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

OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTE PEDROSA FIGUEIRA - 

OAB:18357/O

 DECIDO..Não há que se falar, portanto, em omissão ou contradição, uma 

vez que os embargantes pretendem tão somente a rediscussão da matéria 

não sendo cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. Ademais, é importante ressaltar que os 

Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de Agravo de 

Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos embargantes 

deverão ser levada para nova apreciação, sendo os embargos somente 

cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil.Isto posto, 
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ante a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada 

REJEITO os embargos de fls. 172/174, e mantenho integralmente a decisão 

169/170.Expeça-se o necessário.P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 523017 Nr: 4362-86.1993.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NATALINA DE MORÃES, GESUINA DE MORÃES, 

VERA LÚCIA DE MORÃES, VENINA DE MORÃES AGUIAR, EDEOMEDES 

CORDEIRO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BERNARDO DE MORÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO, 

para devolução dos autos nº 4362-86.1993.811.0041, Protocolo 523017, 

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.: 972887 Nr: 10630-87.2015.811.0041

 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: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO EIJI TOBISAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Bruno de Castro Silveira 

- OAB/MT 16.257 - OAB:, Dr. Rodolfo Pereira Fagundes - OAB/MT 

13.249 - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EDUARDO GOMES SILVA FILHO, para 

devolução dos autos nº 10630-87.2015.811.0041, Protocolo 972887, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 996868 Nr: 22090-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 -Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo 

requerente, ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, 

requerido, para, querendo, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1159583 Nr: 35768-22.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Fixo os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o 

requerido, depositar a totalidade dos honorários do perito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em atenção à aplicação da 

Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, conforme recente 

julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 – julgado em 

02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito 

a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real existência e grau 

de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I 

e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o 

valor da perícia autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, 

que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após 

a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes de 

que foi designado DIA 31/07/2017, A PARTIR DAS 07:30 HORAS, para 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, 

Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 

78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179566 Nr: 26837-50.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRICOLA PAES DE BARROS 

- OAB:6700/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JULIO CÉSAR LOPES DA SILVA, para 

devolução dos autos nº 26837-50.2004.811.0041, Protocolo 179566, 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.: 820666 Nr: 26900-60.2013.811.0041

 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: LDRDA, LMRDA, LRRDA, LARDA, ACRDMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018, SUZANA PEREIRA 

LEITE MORAIS - OAB:12.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL SPALATTI, para devolução dos 

autos nº 26900-60.2013.811.0041, Protocolo 820666, 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): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973199 Nr: 10803-14.2015.811.0041

 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: MORGANA ARYADNE DE MORAES FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 55, determino ao Núcleo de Prática Jurídica 

da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, na Avenida Fernando 

Corrêa da Costa, 2367, para que disponibilize um advogado dativo, pelo 

que desde já, nomeio como Curador Especial, a quem deverá ser dado 

vista dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994697 Nr: 20882-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:13.156-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 120 e determino a retificação 

da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 121), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996968 Nr: 22151-29.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA, GRUPO ENERGISA - ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:OAB/MT 9531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA 

- OAB:3127 -A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 217-verso, nos termos do 

art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1062556 Nr: 52148-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C-CDSPDAEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT

 Vistos, etc.

Considerando o AR de fls. 140, determino a intimação pessoal via Oficial 

de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1078487 Nr: 546-90.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARILEIDE LUCINDA DOS SANTOS, 

ZILEIDE LUCINDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAX NACIONAL PREVER SERVICOS 

PÓSTUMOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELEN CHRISTINA CELESTINA 

DOS SANTOS - OAB:12162, HÉLLEN CHRISTINA CELESTINA DOS 

SANTOS - OAB:12.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - 

OAB:18.440/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do documento de fls. 199, nos termos do art. 437, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1085969 Nr: 4250-14.2016.811.0041

 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: EDILAINE DA PENHA BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à sentença de fls. 36/40, intimo a parte requerente para 

manifestar seu interesse na execução da sentença, bem como apresentar 

a planilha de cálculo.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991207 Nr: 19092-33.2015.811.0041

 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: MARIA HELENA DO CARMO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA MARIA MACHADO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 11.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 212/214 e determino a 

retificação da capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 215/219), 
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acrescido de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003369 Nr: 24878-58.2015.811.0041

 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: APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Aparecido Pereira dos Santos em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 

3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente média no pé esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (10/08/2009) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

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.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Nada requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1051824 Nr: 47346-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DI FARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZF COMUNICAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANA KARINE DELBEN 

FERREIRA DE LIMA - OAB:11.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do Advogado da Parte 

embargada para, em quinze dias, pague o valor indicado no 

desmonstrativo de credito, acrescido de custas, se houver.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017635-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE ROSA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1017635-75.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA JOSE ROSA 

PEREIRA Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, 

não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, 

já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID 

9749364, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão 

fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Com relação ao pleito de expedição de ofício ao Departamento de 

Trânsito para que proceda ao desbloqueio no registro do veículo, indefiro, 

haja vista a ausência de determinação do Juízo nesse sentido. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016867-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEY DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1016867-52.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDNEY DE 

OLIVEIRA SANTOS Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso 

VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência 

da ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID 

8780747, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão 

fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Indefiro o pleito concernente à baixa nos restritivos em nome do 

requerido oriundos desta demanda, bem como de expedição de ofício ao 

Detran/MT para desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de 

determinação judicial nesse sentido. Quanto ao pedido de baixa na 

restrição judicial inserida via Sistema Renajud, faço constar que não há 

determinação judicial nesse sentido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. No mais, constato 

que não foi recolhida as custas processuais, motivo pelo qual, intimo o 

requerente para solvê-las em 15 dias. DESCUMPRIDO, proceda o Sr. 

Gestor nos moldes das orientações da CGJ, visando ao Estado o 

recebimento de seu crédito, com as devidas anotações. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1018725-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CORREA STUMPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1018725-21.2017.8.11.0041 AUTOR: LEONARDO CORREA 

STUMPP RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 1018725-21.2017.811.0041 

Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA ajuizada por LEONARDO CORREA STUMPP em face 
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de BANCO BRADESCO S/A, todos qualificados nos autos em referência, 

relatando o autor que aos 07/10/2014 firmaram as partes um contrato de 

financiamento para aquisição de imóvel, sob o n. 000745440-6, bem 

matrícula 113.937 do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóvel, todavia, com 

a crise financeira que assola o país, afirma que a partir de 10/08/2016 

deixou de quitar as mensalidades, sendo aos 30/03/2017 intimado por 

Serviço Notarial para purgação da mora, o que não foi possível no prazo 

assinalado. Por possuir, atualmente, condições para quitar o débito, 

ajuizou esta ação pugnando para purgar a mora quanto às parcelas 

vencidas, em R$ 33.699,76, ante a autorização legal para a prática deste 

ato até a assinatura da carta de arrematação, com a suspensão dos 

efeitos da consolidação da propriedade em favor do réu, bem como de 

todo o procedimento expropriatório, manutenção na posse do bem, com a 

consignação das parcelas vincendas, a inversão do ônus da prova e a 

condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 33.699,76 e 

acostou os documentos Id. 8161642 a Id. 8161990, além da comprovação 

de pagamento das custas iniciais. Na decisão Id. 8317300 foram 

indeferidos os pedidos formulados em tutela de urgência, e designada 

audiência de conciliação, realizada sem composição entre as partes (Id. 

9254092), não obstante a apresentação de proposta de acordo pelo autor, 

com pedido de suspensão pelo prazo de 15 dias para análise dos autos. 

No documento Id. 9109841 foi rejeitado o pedido de Reconsideração 

apresentado (Id. 8728695). O réu foi citado (Id. 9496120) e em 

contestação Id. 9517180 aventou em preliminar o indeferimento da inicial, 

por não cabimento da consignação. No mérito, aduz que o autor 

confessou a sua mora e que, com a consolidação da propriedade o 

contrato é baixado, acarretando na perda de objeto da ação. Discorre 

sobre a modalidade contratual adotada entre as partes, a legalidade do 

procedimento de retomada do imóvel, o vencimento antecipado do contrato 

e o valor atualizado do débito; que não houve recusa ao recebimento do 

devido; que em caso de procedência, deve a parte arcar com todos os 

gastos relacionados aos atos perpetrados, discordando do valor 

pretendido pela parte. Ao final, pleiteia pela improcedência da ação, 

condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. 

Impugnação à contestação Id. 9859716. É o relatório. Decido. Por observar 

que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, 

bem como em vista de o pleiteado em audiência ID.9254092, com amparo 

legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Em 

preliminar, aventou o requerido o não cabimento da medida adotada e, 

quanto ao ponto, destaco que, considerando a existência de relação 

contratual, não há óbice à parte ajuizar ação intentando pagar o valor que 

entende devido, competindo, na fase de exame do mérito, fazer a análise 

acerca da procedência ou não do pleito. Posto isso, REJEITO a preliminar 

invocada. No mérito, pretende o autor, por meio desta ação, a 

consignação em pagamento das parcelas em atraso, ajustadas no 

contrato de financiamento imobiliário celebrado entre as partes com 

cláusula de alienação fiduciária. Da análise dos fatos narrados na petição 

inicial e das provas que a acompanham, observo que as partes 

entabularam, à luz do disposto na Lei 9.514/97, um contrato de 

financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária de imóvel (Id. 

8161797 a 8161853). Demonstrou o autor, por meio dos documentos Id. 

8161727, 8161883 e 8161906, que já tramitaram os procedimentos 

cartorários de consolidação da propriedade do bem em nome da instituição 

financeira, na forma do art. 26 da Lei 9514/97, sendo possível inferir, por 

meio da cópia atualizada da matrícula do imóvel 113.937, extraída por meio 

do Convênio ANOREG, que no mês de junho de 2017 ocorreu a averbação 

AV-07-113.937, com a consolidação ao credor fiduciário da propriedade 

do bem. Mister se faz destacar que em juízo de cognição sumária foi 

indeferido o pleito liminar, nos seguintes termos (Id. 8317300): 

“LEONARDO CORREA STUMPP ajuizou esta Ação de Consignação em 

Pagamento c/c Pedido de Tutela Antecipada em face de BANCO 

BRADESCO S.A, ambos qualificados nos autos em referência, objetivando 

liminarmente a autorização para purgação da mora no valor de R$ 

33.699,76, referente ao contrato de financiamento imobiliário firmado com 

a Instituição Financeira, ora requerida e, consequentemente, a suspensão 

dos efeitos da consolidação da propriedade em favor do requerido, a 

suspensão de todo e qualquer procedimento extrajudicial e/ou judicial de 

leilão público do imóvel objeto da lide, sua manutenção na posse do imóvel, 

bem como pela intimação do requerido para que forneça em 15 dias as 

despesas suportadas para a consolidação na posse do bem, bem como a 

concessão de 15 dias para o reembolso dos valores ao requerido. Da 

análise dos autos, constata-se que a notificação extrajudicial expedida 

pelo 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá, foi recebida aos 

30/03/2017, conforme afirmação do próprio requerente na exordial. É 

possível observar que na referida notificação consta expressamente o 

prazo para purgação da mora, qual seja, de 15 dias, no entanto, a 

presente ação só foi ajuizada aos 14/06/2017. Além disso, o requerente 

aduz que o valor para purgação da mora é de R$ 33.699,76, contudo, não 

faz qualquer prova nesse sentido, além do que fala em parcelas vencidas, 

quando a purga deve ocorrer pelo valor integral do débito em aberto, ou 

seja, saldo devedor. Ante o exposto, não há demonstração da 

verossimilhança das alegações, considerando que o prazo do novo 

Código de Processo Civil aplica-se também aos serviços notariais. Feitas 

essas considerações, tenho não aclarada a probabilidade do direito, de 

modo que INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência”. Mister 

se faz destacar que, embora o objeto da ação seja o de consignar apenas 

as prestações vencidas, tem-se que a faculdade de purgação da mora 

quanto ao débito vencido, como pretendido pelo autor, se dá pelo prazo de 

15 dias, na forma da intimação pelo Cartório de Registro de Imóveis e, 

decorrido o lapso temporal fixado, ocorre a consolidação da propriedade 

em nome da instituição financeira. Senão vejamos o disposto na Lei 

9.514/97, que trata do contrato em comento: “Art. 26. Vencida e não paga, 

no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, 

consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em 

nome do fiduciário. § 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, 

ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será 

intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro 

de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e 

as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as 

penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 

inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, 

além das despesas de cobrança e de intimação. [...] § 7o Decorrido o 

prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do 

competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a 

averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em 

nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de 

transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela 

Lei nº 10.931, de 2004) [...] Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade 

em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do 

registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão 

para a alienação do imóvel. [...] § 2o-B. Após a averbação da 

consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e 

até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor 

fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço 

correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de 

que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto 

sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para 

efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor 

fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, 

incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos 

tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que 

trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.” (Incluído pela Lei nº 

13.465, de 2017)” Ainda que argumente a parte a aplicação do disposto no 

Decreto-Lei 70/66, esta se dá de forma subsidiária, ou seja, apenas nos 

pontos em que a Lei 9.514/97, que trata especificamente da matéria ao 

dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação 

fiduciária de coisa imóvel. Com relação à tese de perda de objeto, tenho 

que melhor sorte não socorre ao réu quanto ao ponto, já que é facultado 

ao devedor fiduciário o pagamento do débito até a efetivação dos leilões, 

todavia a purgação não se dá apenas quanto ao débito vencido, na forma 

do § 1º do art. 26 alhures colacionado, mas sim pela integralidade da 

dívida pendente (art. 27, § 2º-B). Considerando que já se esvaiu o prazo 

para a purgação da mora consoante pretendido na inicial, restando 

consolidada a propriedade do bem em mãos da instituição financeira, como 

se infere da matrícula atualizada do imóvel, por não ter consignado o 

correto valor para pagamento do débito, o que deveria corresponder às 

parcelas vencidas, vincendas e emolumentos dispendidos quanto aos 

procedimentos Cartorários e impostos, outra solução não resta senão a 

improcedência da ação. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por LEONARDO 

CORREA STUMPP em face de BANCO BRADESCO S/A, e condeno o autor 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa. Transitada em julgado, sem 
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manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. 

P. I. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002005-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KENEDER FONSECA PAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ/MT INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito PAULO SERGIO 

CARREIRA DE SOUZA OBJETO: Intimação da parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do contido no documento de Id. 

11421552, bem como, requerer o que entender direito. Deivison Figueiredo 

Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002334-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL VALERIO DE FARIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1002334-88.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LOURIVAL 

VALERIO DE FARIA Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM 

PEDIDO DE LIMINAR fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de LOURIVAL 

VALÉRIO DE FARIA, todos qualificados nos autos em referência, visando 

à apreensão do veículo VW Gol, placa AZB3648, conforme descrito na 

peça vestibular, diante de a constituição em mora do réu quanto ao 

contrato de financiamento celebrado com cláusula de alienação fiduciária, 

pleiteando pela concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a 

procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas 

mãos, além de a condenação do réu em custas e honorários de advogado. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 26.057,13 e acostou os documentos Id. 

4707916 a 4707969. A liminar foi deferida (Id. 5006980) e cumprida aos 

31/05/2017 (Id. 7987447, pág. 03). O réu foi citado (Id. 7987447, pág. 01) e 

apresentou a contestação Id. 8135209, afirmando a sua boa-fé ao não 

ocultar o veículo e que deixou de cumprir suas obrigações por situações 

pessoais que o afligiram, não lhe sendo possível purgar a mora. Alega a 

regularidade dos termos do contrato, que deve ser examinado à luz do 

CDC. Pugna pela concessão das benesses da assistência judiciária, 

inversão do ônus da prova, com a improcedência da ação e a intimação da 

instituição financeira para apresentar o valor da avaliação e da venda do 

bem, para compensação com o saldo devedor. Impugnação à contestação 

Id. 8719633. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em 

exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 

355, I, 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 ré e o gravame de alienação fiduciária disposto em contrato de 

financiamento. Da documentação encartada, é possível extrair a relação 

contratual existente entre as partes, com cláusula de gravame de 

alienação fiduciária sobre o bem descrito pelo autor e apreendido nos 

autos (Id. 7987447). Da mesma sorte, revela-se incontroversa a mora da 

parte ré, que acarreta na regularidade da apreensão, tanto que em sua 

resposta o requerido, não obstante tenha pleiteado pela improcedência da 

ação, no bojo da contestação confirmou a sua inadimplência e corroborou 

os atos perpetrados pela instituição financeira, ao afirmar não haver 

ilegalidades. Com relação ao pedido, formulado pelo requerido apenas ao 

final, de apresentação do cálculo do débito, observo que este 

manifestamente alegou não haver interesse na purgação da mora, de 

modo que não há demonstração de prejuízo “in casu”. No mais, no que 

tange aos pedidos de exibição de avaliação do bem, como também do seu 

valor de venda em leilão, nada impede tal discussão quando do 

cumprimento de sentença, caso haja interesse, já que não se tratam de 

requisitos intrínsecos da ação nesta fase. Quanto ao ponto, mister se faz 

destacar que segundo o contrato, firmaram as partes o pagamento de 

mensalidades de R$ 1.596,58, com vencimento da primeira aos 10/09/2016 

e da última aos 17/04/2018, sendo anunciado na peça vestibular a 

inadimplência à partir de 10/10/2016, o que leva a crer, salvo melhor juízo, 

que não há valor a ser ressarcido ao réu. De conseguinte, restando 

presentes os pressupostos legais de constituição e desenvolvimento do 

processo, aliada a prova documental inequívoca, de rigor a procedência 

do feito. Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE 

a ação de Busca e Apreensão movida por BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA em face de LOURIVAL VALÉRIO DE FARIA, 

declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, 

de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e 

exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título 

hábil para a transferência do certificado de propriedade. Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de 

cinco anos, em razão das benesses da assistência judiciária, que 

concedo nesta oportunidade, por se tratar de parte assistida pela 

Defensoria Pública. Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações 

e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016894-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO SOARES REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1016894-35.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DIOGO SOARES REIS 

Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID 

10675877, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito concernente à baixa nos restritivos em 

nome do requerido oriundos desta demanda, bem como de expedição de 

ofício ao Detran/MT para desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de 

determinação judicial nesse sentido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016687-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE AMORIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1016687-36.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

ITAUCARD S/A REQUERIDO: JOSE DE AMORIM Vistos, etc.. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 220 de 669



quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, 

ante o pleito inserido na petição de ID 10097326, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 

911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto ao pedido de 

baixa na restrição judicial inserida via Sistema Renajud, faço constar que 

não há determinação judicial nesse sentido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. No mais, constato 

que não foi recolhida as custas processuais, motivo pelo qual, intimo o 

requerente para solvê-las em 15 dias. DESCUMPRIDO, proceda o Sr. 

Gestor nos moldes das orientações da CGJ, visando ao Estado o 

recebimento de seu crédito, com as devidas anotações. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017029-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS DANTAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1017029-47.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JOAO DE DEUS 

DANTAS Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, 

não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, 

já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID 

9048227, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão 

fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Indefiro o pleito concernenteà baixa nos restritivos em nome do 

requerido oriundos desta demanda, bem como de expedição de ofício ao 

Detran/MT para desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de 

determinação judicial nesse sentido. No mais, constato que não foi 

recolhida as custas processuais, motivo pelo qual, intimo o requerente 

para solvê-las em 15 dias. DESCUMPRIDO, proceda o Sr. Gestor nos 

moldes das orientações da CGJ, visando ao Estado o recebimento de seu 

crédito, com as devidas anotações. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias. POR FIM INTIMO O ADVOGADO 

AMANDIO FERREIRA TERESO JÚNIOR para no prazo de 15 dias, prestar 

os devidos esclarecimentos, de ter ingressado com a ação 

PJE1017029-47.2017 em face do mesmo réu e visando a apreensão do 

mesmo bem, cujo feito ainda se encontra em trâmite, sob pena de 

comunicação à OAB e MP para os devidos fins. P. I. Cumpra-se. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014549-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOLINA MARIA DE MAGALHAES DE BRITO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1014549-96.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: MARCOLINA MARIA DE MAGALHAES 

DE BRITO Vistos, etc.. Recebo a emenda à inicial IDs: 7228252 e 7228260. 

Intimo o advogado da instituição financeira ora requerente, Dra. Elida 

Sylbene Laurindo Da Silva para, no prazo de 15 dias, regularizar sua 

representação processual, vez que não apresentou o instrumento 

procuratório/substabelecimento para estar em juízo em nome do Banco, 

sob pena de extinção. Constato ainda, ao manusear o caderno 

processual, que o autor não recolheu/apresentou a guia de diligencia a 

senhor oficial de justiça, portanto, intimo-o para efetuar recolhimento da 

guia retro mencionada, no mesmo prazo acima, e/ou se for o caso 

comprovar o seu recolhimento nos termos do Provimento nº. 02/2017 – 

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. Cumprida a 

determinação, por economia processual, passo a análise da exordial. 

Cite-se a executada, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para 

pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade 

de a executada reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do 

valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder 

parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, 

nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cite-se. Cumpra-se. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014591-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA OAB - SP119050 

(ADVOGADO)

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1014591-48.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA 

Vistos, etc.. Recebo a emenda à inicial IDs: 7226607 e 7226623. Da 

análise dos autos, verifica-se a ausência de recolhimento da diligencia 

para o senhor oficial de justiça. Desta feita, intimo o exequente para, em 

15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

02/2017 – 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 
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Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Cumprida a 

determinação, por economia processual, passo a análise da exordial. 

Cite-se a executada, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para 

pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade 

de a executada reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do 

valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder 

parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, 

nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cite-se. Cumpra-se. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015619-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1015619-51.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARCONI COMERCIO 

SERVICO E REPRESENTACOES LTDA Vistos, etc.. Conforme determina o 

artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, 

homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 

petição de ID 9641352, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Com relação ao pleito de expedição de ofício ao 

Departamento de Trânsito para que proceda ao desbloqueio no registro do 

veículo, indefiro, haja vista a ausência de determinação do Juízo nesse 

sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015610-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AGENICE DE FREITAS PASINATO (EXECUTADO)

EDSON LUIS PASINATO (EXECUTADO)

MARIA AGENICE DE FREITAS PASINATO 62772414191 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1015610-89.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: MARIA AGENICE DE FREITAS PASINATO 

62772414191, MARIA AGENICE DE FREITAS PASINATO, EDSON LUIS 

PASINATO Vistos, etc.. Recebo emendas de IDs: 7341346 e 7341367. Da 

análise dos autos, verifica-se a ausência de recolhimento da diligencia 

para o senhor oficial de justiça. Desta feita, intimo o requerente para, em 

15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

02/2017 – 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. Cumprida a 

determinação, por economia processual, passo a análise da exordial. 

Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, 

para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade 

de os executados reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% 

do valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder 

parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, 

nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Citem-se. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017895-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID 

9641352, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão 

fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Indefiro o pleito concernente à baixa nos restritivos em nome do 

requerido oriundos desta demanda haja vista a inexistência de 

determinação judicial nesse sentido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018284-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA ALICE DA SILVA LEMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1018284-40.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO GMAC 

S.A. REQUERIDO: SANDRA ALICE DA SILVA LEMES Vistos, etc.. Recebos 

a emendas à inicial de IDs: 9406941, 9406960, 9406968 e 9406982. Tenho 
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que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, 

da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora 

da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou 

credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, 

desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste 

modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

CHEVROLET ONIX EFFECT placa: OBR-3782 (demais características na 

inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão 

da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "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". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos ID: 9406982. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017310-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS ARRUDA DA COSTA - ME (EXECUTADO)

VINICIUS ARRUDA DA COSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1017310-03.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: VINICIUS ARRUDA DA COSTA - ME, 

VINICIUS ARRUDA DA COSTA Vistos, etc.. Recebo a emenda à inicial de 

IDs: 8209199, 8209203 e 8209207. Citem-se os executados, expedindo-se 

o mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, 

sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da 

segunda via do mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos, na forma prevista no artigo 829 do CPC. 

Conste no mandado a possibilidade de os executados reconhecerem a 

dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observando 

que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo 

códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 

212, § 2º, do CPC. Observando-se que o comprovante de diligência 

contido no ID. 8209203. Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030709-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAISSA CAVAGLIERI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1030709-02.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAISSA 

CAVAGLIERI Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração interposto 

por Bradesco Administradora de Consórcio Ltda, afirmando que a ação foi 

interposta em face das cotas de consórcio n.8352/292 e 8350/417, motivo 

pelo qual deu à causa o valor correspondente a somatória das duas, ou 
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seja, R$58.559,97. É o relatório necessário. Da melhor análise do feito, 

constato que assiste razão ao Embargante, ou seja, encontra-se em 

aberto duas cotas de consórcio, evidenciando o erro material, disposto no 

decisum ID.10541778, SOMENTE, quanto ao primeiro parágrafo, motivo 

pelo qual, ACOLHO os declaratórios, mantendo o valor dado a causa, 

conforme consta na inicial. No mais, cumpra-se a liminar. Paulo Sergio 

Carreira de Souza - Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036036-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR PIMENTA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1036036-25.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: VALTEIR PIMENTA DE SOUZA Vistos, etc.. Da 

análise dos autos, verifica-se a ausência de recolhimento da diligencia 

para o senhor oficial de justiça. Desta feita, intimo o requerente para, em 

15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 

02/2017 – 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. Cumprida a 

determinação, por economia processual, passo a análise da exordial. 

Cite-se o executado, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para 

pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o 

senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder 

de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do 

juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade 

do executado reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor 

do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar 

o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Quanto 

ao pleito de expedição de certidão comprobatória, com a finalidade de 

averbação em cartório de registro de imóveis, este deverá ser 

providenciado pelo próprio credor junto à secretaria do juízo. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC/2015. Cite-se. Cumpra-se. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019021-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1019021-43.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RONDON & 

NASCIMENTO LTDA ME - ME Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, 

inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a 

desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 

petição de ID 10559141, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Indefiro o pleito concernente à baixa nos restritivos em 

nome do requerido oriundos desta demanda, bem como de expedição de 

ofício ao Detran/MT para desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de 

determinação judicial nesse sentido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. Por fim concedo o 

prazo de 15 dias, para o Advogado AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, 

esclarecer a razão da reiterada distribuição de ações, com a mesma 

pretensão e na mesma data, ensejando o entendimento da tentativa de 

escolha do juiz natural, sendo que neste caso transcorre nesta vara outro 

feito visando o mesmo bem 1025883-89.2017. P. I. Cumpra-se. Paulo 

Sergio Carreira De Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036517-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENDO BOTASSIO (EXECUTADO)

VALMIR BOTASSIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1036517-85.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: ROSENDO BOTASSIO, VALMIR BOTASSIO 

Vistos, etc.. Da análise dos autos, verifica-se a ausência de recolhimento 

da diligencia para o senhor oficial de justiça. Desta feita, intimo o 

requerente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 02/2017 – 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. Cumprida a determinação, por economia processual, passo a 

análise da exordial. Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de 

citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não 

o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado 

a possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC. Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034511-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORAIDE DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO OAB - DF12151 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1034511-08.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO GMAC 

S.A. REQUERIDO: ORAIDE DA SILVA Vistos, etc.. ANOTE-SE o advogado 

Carlos Augusto Montezuma Firmino, como requerido no ID 11319398. Da 

analise da exordial, verifica-se a ausência dos comprovantes de custas 

iniciais. Desta feita, intimo a exequente para, no prazo de 15 dias 

apresentar as guias de recolhimento das custas iniciais e/ou comprovar 

seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – 

Descumprimento de decisão que determinara o recolhimento das custas 

ante o indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do 

processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 00016210320138260414 SP 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036757-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MELO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDSON FACAIA DE MELO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1036757-74.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: MELO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 

LTDA - EPP, EDSON FACAIA DE MELO Vistos, etc.. Citem-se os 

executados, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o 

débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial 

de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, na forma prevista 

no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade de os 

executados reconhecerem a dívida e, mediante o depósito de 30% do 

valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder 

parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, 

nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Observando-se que 

o comprovante de diligência contido no ID 11080351. Citem-se. Cumpra-se. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035365-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA DE ALMEIDA UCHAKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1035365-02.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA 

S/A. REQUERIDO: ROSANA DE ALMEIDA UCHAKI Vistos, etc.. Tenho que 

o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da 

Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para 

a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

Honda CG 160 Start, placa: QBZ-9191 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS.CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "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". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 
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determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs. 10845103 e 

10845079. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036829-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L A LEMOS CASCALHEIRA - ME (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1036829-61.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: L A LEMOS CASCALHEIRA - ME, LUIZ ANTONIO 

LEMOS JUNIOR Vistos, etc.. Compulsando os autos, constato a ausência 

de diligencia para o senhor oficial de justiça, assim sendo intimo o 

requerente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, intimo o 

requerente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 02/2017– 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. Cumprida a determinação, por economia processual, passo a 

análise da exordial. Citem-se os executados, expedindo-se o mandado de 

citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de não 

o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado 

a possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC. Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035443-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1035443-93.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: AUTO POSTO 

SAO CHARBEL LTDA Vistos, etc.. Compulsando os autos, verifico que 

pretende o Banco requerente o recebimento de R$ 30.286,64 (planilha de 

débito ID - 10810038), já na inicial aduz que o débito é de R$ 43.191,33 (ID 

- 10809967), no entanto na planilha em comento não demonstra como 

encontrou esse valor, além do que não efetuou o recolhimento das custas 

processuais e diligência do Sr. Meirinho. Desta feita, concedo ao autor o 

prazo de 15 dias, para regularizar a situação fática acima, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036936-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCELO GRANADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1036936-08.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A EXECUTADO: JOSE MARCELO 

GRANADO Vistos, etc.. Em primeiro lugar, verifica-se a ausência dos 

comprovantes de custas iniciais. Desta feita, intimo o exequente para, 

apresentar as guias de recolhimento das custas iniciais e/ou comprovar 

seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – 

Descumprimento de decisão que determinara o recolhimento das custas 

ante o indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do 

processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 00016210320138260414 SP 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Outrossim, intimo o exequente o para, comprovar 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 02/2017 – 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. Sendo assim, intimo o autor para, em 15 

dias, emendar a petição inicial, sanando as irregularidades apontadas 

acima sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035749-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO OAB - PR47051 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA MARIA MORAES GRIGGI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1035749-62.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BR 

CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: 

PATRICIA MARIA MORAES GRIGGI Vistos, etc.. Em primeiro lugar, 

verifica-se a ausência dos comprovantes de custas iniciais. Desta feita, 

intimo a requerente para apresentar as guias de recolhimento das custas 

iniciais e/ou comprovar seu recolhimento, sob pena de indeferimento da 

inicial e extinção do feito. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da 

petição inicial – Descumprimento de decisão que determinara o 

recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de recolhimento 

ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 

295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Outrossim, intimo o 

requerente para, comprovar depósito da diligência, nos termos do 

Provimento nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT. 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. Desta feita, intimo o autor para, em 15 dias, emendar a petição 

inicial, sanando as irregularidades apontadas acima sob pena de extinção 

do feito. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035840-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1035840-55.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SB INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CEREAIS LTDA Vistos, etc.. Compulsando os autos, verifico 

que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço R 31 de março, 

235, Jardim Kennedy, apto 404, CEP: 78065-050, nesta capital. Contudo, 

este endereço não consta no contrato – financiamento de ID 10865679, e 

sim, Travessa dos Angicos, 120, Parque Ohara, CEP: 78080-520, Cuiabá – 

MT. Se isso não bastasse, apesar de constar no ID.10865679 que o objeto 

foi entregue ao destinatário, no mesmo ID., tem-se DEVOLUÇÃO 

POSTERIOR - AO REMETENTE, portanto, não houve constituição em mora. 

Deste modo, intimo o autor para no prazo de 15 dias, comprovar a 

notificação extrajudicial sob pena de extinção do feito. Após, concluso. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037445-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA BASANO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1037445-36.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LINDAURA 

BASANO DE MAGALHAES REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc... No que se refere à 

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tenho que esta dever 

ser a exceção e não a regra, comumente utilizado na grande maioria das 

ações intentadas na justiça. Saliento ainda, que quando os fatos narrados 

não encontra sustentação na declaração de hipossuficiência, o ônus da 

prova cabe a quem alega, já que a parte autora afirma não ter condições 

financeiras para suportar as despesas processuais, no entanto, firmou 

contrato de financiamento cujas parcelas são de R$ 1.571,99 mensais, o 

que torna impossível a análise pela mera arguição de impossibilidade de 

arcar com as custas judiciais. Ademais, tenho que não cabe ao juiz 

produzir prova nesse sentido, mas sim, analisar aquelas que estão no 

âmbito do processo. Apesar de a Lei 1.060/50, exigir apenas a declaração 

de pobreza, ao magistrado cabe analisar o estado de carência do 

requerente da gratuidade de justiça, garantindo-se dessa forma a 

destinação do benefício àqueles que realmente não tem condições de 

arcar com as custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua 

família. Esse é o entendimento do Des. Carlos Alberto Bencke, do Eg. 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, exposto no julgamento do 

recurso de Apelação Cível n. 70000322487: “Apesar de a lei, em seu 

artigo 4º, determinar a simples afirmação da parte é suficiente para ser 

beneficiado, não é prova inequívoca o que afirma o pretendente à 

assistência judiciária, muito menos obrigado o julgador a decidir em favor 

do requerente, se de outras provas e circunstâncias ficar demonstrado 

que o conceito de pobre invocado pelo peticionário não é aquele que 

justifica a concessão. (...) Ademais, o conceito de pobreza deve ser 

valorado pelo julgador dentro dos limites traçados pela lei que, no seu 

parágrafo único do art. 2º, determina que o benefício será concedido aos 

necessitados, entendidos estes como aqueles que, para ter acesso à 

justiça, teriam prejuízo do sustento próprio ou da família. Ao que se 

depreende dos autos, o alegado estado de pobreza do apelante não se 

enquadra no conceito expresso na lei, pois não está demonstrado o 

prejuízo do sustento próprio ou da família e que tal indeferimento lhe 

acarretará a impossibilidade de acesso à justiça”. No mesmo sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DO AUTOR DE IMPOSSIBILIDA DE 

ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CONTEXTO 

FÁRICO QUE DEMONSTRA O CONTRÁRIO – INDEFERIMENTO – RECURSO 

IMPROVIDO. Admite-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita, 

quando o juiz tiver fundadas razões, malgrado afirmação da parte de a 

situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo. 

Inteligência do art. 5º, da Lei n. 1.060/50”.(TJMT – AG 37083/05 – 1ª Cciv – 

Rel. Juiz Alberto Pampado). Assim, com amparo legal no § 2º do art. 99 do 

CPC, INTIMO a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o 

preenchimento dos pressupostos aptos à sua concessão, ou comprovar o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034802-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO)

ELIETE SANTANA MATOS OAB - CE10423 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZENIL RODRIGUES PEIXOTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1034802-08.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PSA 

FINANCE BRASIL S/A. REQUERIDO: OZENIL RODRIGUES PEIXOTO Vistos, 

etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo 

a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas 
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considerações, ante o pleito inserido na petição de ID 10738604, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto 

Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Com relação 

ao pleito de expedição de ofício ao Departamento de Trânsito para que 

proceda ao desbloqueio no registro do veículo, indefiro, haja vista a 

ausência de determinação do Juízo nesse sentido. Por fim, constato o não 

recolhimento da custas processuais, portanto, intimo o autor para 

proceder em 15 dias. Em caso de silêncio proceda-se o Sr. Gestor 

conforme orientação da CGJ de forma que se venha a inscrição na dívida 

ativa, para o Estado receber o crédito ora pendente. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037002-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTALEZA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA ME - ME 

(EXECUTADO)

JULIO CEZAR SCHMIDT (EXECUTADO)

ADRIANA RODRIGUES DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1037002-85.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: FORTALEZA ASSESSORIA E CONTABILIDADE 

LTDA ME - ME, JULIO CEZAR SCHMIDT, ADRIANA RODRIGUES DE 

ARAUJO Vistos, etc.. Citem-se os executados, expedindo-se o mandado 

de citação e penhora, para pagar o débito em 03 (três) dias, sob pena de 

não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos, na forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado 

a possibilidade de os executados reconhecerem a dívida e, mediante o 

depósito de 30% do valor do débito, mais custas judiciais e honorários 

advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações 

mensais e consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 

ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, observando que, no caso de 

pronto pagamento, nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes 

serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do 

CPC. Observando-se que o comprovante de diligência contido no IDs 

11127878 e 11127897. Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037475-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONILDE BATISTA DOS SANTOS 97100056187 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1037475-71.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE REQUERIDO: IVONILDE BATISTA DOS SANTOS 97100056187 

Vistos, etc.. Em primeiro lugar, verifica-se a ausência dos comprovantes 

de custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para, apresentar as 

guias de recolhimento das custas iniciais e/ou comprovar seu 

recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição inicial – 

Descumprimento de decisão que determinara o recolhimento das custas 

ante o indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção do 

processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 00016210320138260414 SP 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Outrossim, intimo o requerente para, comprovar 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 02/2017 – 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. Sendo assim, intimo o autor para, em 15 

dias, emendar a petição inicial, sanando as irregularidades apontadas 

acima sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035053-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DA COSTA PADILHA FILHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1035053-26.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: PEDRO DA COSTA PADILHA FILHO 

Vistos, etc.. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz 

não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de ID 

10801110, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. Quanto ao requerimento de baixa de bloqueio via 

Sistema Renajud, faço constar que não há determinação judicial nesse 

sentido. Por fim constato que não houve recolhimento das custas 

processuais, assim, intimo o autor para proceder em 15 dias, em caso de 

silêncio, proceda o Sr. Gestor conforme orientação da CGJ, visando a 

inscrição na dívida ativa, para o Estado receber o crédito pendente. Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037479-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANG MARIANO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1037479-11.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: EVANG MARIANO DE SOUZA Vistos, 

etc.. Em primeiro lugar, tenho que o autor fala na inicial em uma dívida de 

R$40.873,58 no entanto, da à causa o valor de R$31.540,30 devendo 

prestar os devidos esclarecimentos, assim como, verifico a ausência dos 

comprovantes de custas iniciais. Desta feita, intimo o requerente para, 

cumprir e, apresentar as guias de recolhimento das custas iniciais e/ou 

comprovar seu recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial e 
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extinção do feito. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento da petição 

inicial – Descumprimento de decisão que determinara o recolhimento das 

custas ante o indeferimento do pedido de recolhimento ao final - Extinção 

do processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 295, VI, do CPC – 

Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 00016210320138260414 SP 

0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data 

de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 09/03/2016) Outrossim, intimo o requerente para, comprovar 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 02/2017 – 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. Sendo assim, intimo o autor para, em 15 

dias, emendar a petição inicial, sanando as irregularidades apontadas 

acima sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036251-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUGIWARA & ANACLETO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1036251-98.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: FUGIWARA & ANACLETO LTDA - ME 

Vistos, etc.. INTIMO o autor para em 15 dias juntar a planilha detalhada, 

visto que aquela ID.10912225 indicando o total de R$56.335,37, não 

demonstrou como chegou a esse montante quanto as parcelas vincendas. 

CUMPRIDO, proceda-se como abaixo segue: Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao caminhão 

Volkswagen 8120, Euro 3, placa: NJR-5034 (demais características na 

inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão 

da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "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". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos ID 10971514. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037676-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONNAN MARTINS DE VASCONCELOS (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1037676-63.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. 

SAFRA S.A REQUERIDO: RONNAN MARTINS DE VASCONCELOS Vistos, 

etc.. Considerando que o acordo apresentado no ID.11364639 teve seu 

vencimento em 29/12/2017, intimo o autor para em 15 dias informar seu 

cumprimento, observando, que em caso de silêncio será reconhecido sua 

quitação e o feito extinto. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037752-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON EDMAR TETSUO FUJYAMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1037752-87.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WILSON EDMAR TETSUO 

FUJYAMA Vistos, etc.. Tenho que o contrato acostado preenche os 

requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes 

do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, 

tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: 

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN FOX G2 placa: NTY- 0691 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A 

liminar de busca e apreensão deverá ser concedida, sempre que 

constituído o devedor em mora ou comprovado o inadimplemento do 

devedor. 2 - Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "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". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DO REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS, ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS 

MORATÓRIOS CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias 

da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 10.931/04. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos ID 11160792. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037845-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABILIO NUNES DA LUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1037845-50.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ABILIO NUNES DA LUZ 

Vistos, etc.. Compulsando os autos, verifico que pretende o Banco 

requerente, o recebimento de R$ 13.391,41, planilhas de débito acostadas 

ao ID 11171650 , no entanto fixou o valor da causa em R$ 3.154,05, 

atuando em evidente atentado a dignidade da justiça, posto ser de 

conhecimento comezinho, que em ações dessa natureza a pretensão 

patrimonial são as parcelas vencidas e vincendas, sendo o caso de 

aplicação da regra do artigo 77 do CPC. Desta feita, intimo o autor para em 

15 dias, emendar a inicial, corrigindo o valor da causa e recolhendo as 

custas e despesas remanescentes, tudo sob pena de extinção, 

INDEFERINDO desde já dilação do prazo para seu cumprimento, tendo em 

vista o comportamento inadequado supra mencionado. Transcorrido, 

certificando, concluso para extinção. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036570-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO MARTINS PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1036570-66.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CAIXA 

CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REQUERIDO: 

CICERO MARTINS PEREIRA Vistos, etc.. Tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo Ford Ecosport 

Freestyle, placa: OBM-6824 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "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". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos 11031171. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036589-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVANIR BOM DESPACHO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1036589-72.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CAIXA 

CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REQUERIDO: 

AVANIR BOM DESPACHO DE CARVALHO Vistos, etc.. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

Volkswagen Gol 1.0 8v, placa: NJM-6843 (demais características na 

inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão 

da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 
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mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "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". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos 11055590. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036952-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1036952-59.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. 

SAFRA S.A REQUERIDO: LUIZ GUILHERME SANTOS Vistos, etc.. 

Compulsando os autos, verifico que pretende, o Banco requerente, o 

recebimento de R$ 15.494,08, planilhas de débito acostadas ao ID 

11036369, no entanto não fixou o valor da causa e não recolheu as 

custas processuais e diligências do Meirinho. Desta feita, intimo o autor 

para em 15 dias, emendar a inicial, corrigindo o valor da causa e 

recolhendo as custas e despesas processuais, tudo sob pena de 

extinção. Transcorrido, certificando, concluso para extinção. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000162-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CENTORIANO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DE CARVALHO DAL SECO OAB - MT23124/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1000162-42.2018.8.11.0041 AUTOR: MARIO CENTORIANO 

JUNIOR RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT Vistos etc... Inicialmente, saliento que suscitei conflito negativo de 

competência, cujas razões acompanha o presente, para regular 

encaminhamento ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens de 

estilo. Independentemente do fato acima, passo a análise do pleito 

exordial, com vistas à devida prestação jurisdicional, enquanto se aguarda 

a r.decisão do conflito em comento. Em primeiro lugar, com fulcro no art. 

99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 

14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO ao requerente os benefícios da 

justiça gratuita. Tratam-se os autos de Ação de Ressarcimento e Danos 

Morais Cumulada com Repetição de Indébito ajuizada por MARIO 

CENTORIANO JUNIOR em face de BANCO SICREDI. Ademais, é sabido que 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No hodierno Código de 

Processo Civil, o legislador optou por tornar a audiência de mediação ou 

conciliação quase obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de 

ambas as partes, e não apenas uma delas, declinarem expressamente o 

desinteresse, por escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data 

designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as 

partes assim não procedam, tem-se como consequência lógica que estas 

a desejam, motivo pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena 

de a ausência injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da 

Justiça, sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, 

obrigatória a presença do autor, inclusive para solução imediata das 

pendências verificadas na audiência. De conseguinte, devem se 

apresentar cientes dos termos do processo e com proposta de acordo, 

tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente 

verificado em audiências designadas na forma da lei, nas quais 

comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, sem 

ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, cite-se a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 18 de abril de 2018, às 16h30, fazendo-se na carta constar as 

advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 
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computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037313-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR XAVIER DE CASTRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1037313-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A REQUERIDO: EDIMAR XAVIER DE CASTRO Vistos, etc.. 

Da análise dos autos, verifica-se que a parte devedora não foi constituída 

em mora, haja vista que a notificação extrajudicial não foi recebida no 

endereço constante no contrato, tendo sido devolvida com a informação 

“AUSENTE”. Em que pese ser entendimento deste juízo que a mora da 

parte devedora pode ser comprovada por meio do edital de protesto, em 

face da frustração da notificação pessoal, pela sua ausência, mister se 

faz reconhecer que a jurisprudência caminha em sentido diverso. Senão, 

vejamos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECRETO-LEI N.º 911/69 - NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - 

DEVEDOR AUSENTE DE SUA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA TENTATIVA 

DE ENTREGA DE TELEGRAMA - PROTESTO DO TÍTULO - INTIMAÇÃO POR 

EDITAL - INVALIDADE- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE 

FORAM ESGOTADOS OS MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO 

DEVEDOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O protesto 

realizado por edital não deve ser considerado válido, uma vez que a 

localização da devedora era conhecida, somente não se tendo realizado 

sua notificação pessoal por ela se encontrar ausente quando da tentativa. 

2- Inexistindo nos autos comprovação de que o credor esgotou todos os 

meios para notificar a devedora no endereço fornecido no momento da 

contratação, não se presta a constituir em mora o protesto e posterior 

intimação realizada por edital. 3- Não comprovada a mora, pressuposto 

processual de constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e 

apreensão, deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. (Ap 

54945/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

23/06/2017) Portanto, para validade do protesto por edital, é necessária a 

comprovação de prévio esgotamento da possibilidade de intimação 

pessoal do devedor, que neste caso inexistiu, já que ausente, tem-se que 

deve mesmo aludido protesto ser considerado ineficaz para a constituição 

em mora do devedor. PROTESTO POR EDITAL. NECESSIDADE DE 

ESGOTAMENTO. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O 

protesto por edital, para constituição do devedor em mora, apenas é 

permitido se esgotadas todas as possibilidades de sua localização. 

Hipótese em que o tribunal local consignou que o endereço constante da 

notificação extrajudicial é diferente do informado pelo devedor no contrato. 

Incidência da Súmula nº 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg 

no AREsp 415.294/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 01/09/2015) Desta feita, 

faculto a parte requerente o prazo de 15 dias para emendar a petição 

inicial, trazendo aos autos a comprovação da constituição em mora da 

parte devedora ou requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038293-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO DA SILVA PEREIRA NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1038293-23.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: JULIO DA SILVA PEREIRA NETO Vistos, etc.. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo GM 

CHEVROLET modelo S10 PICK-UP LT 2.8 T, placa: OBS-9416 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "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". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 
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CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos ID 11228373. Por 

fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente 

de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de 

forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que 

exerce, observando que seu uso sem motivação, será considerado como 

falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037136-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1037136-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

TOYOTA DO BRASIL S.A. REQUERIDO: GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos, etc.. Intimo o autor para no prazo de 15 

dias, recolher as custas processuais e diligência do Sr. Meirinho, sob 

pena de extinção. Transcorrido, certificado, conclusos. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038564-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA FONSECA MOREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1038564-32.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ERIKA FONSECA 

MOREIRA Vistos, etc.. Da análise dos autos, verifica-se que consta no 

contrato o endereço da ré como sendo RUA BUENOS AIRES N.100 EDF. 

ROSA D AMÉRICA APTO.2203. J.DAS AMÉRICAS, enquanto na noticação 

ID.11242289 - RUA BUENOS AIRES 2203 J DAS AMÉRICAS, o que ensejou 

sua devolução com a anotação FALTA O NOME DO RESIDENCIAL - 

ENDEREÇO INSUFICIENTE. Desta feita, evidente se torna que não houve 

esgotamento das diligências para regular notificação da requerida, 

portanto, ausente um dos pressupostos de continuidade válida da ação. 

Assim, sendo, concedo o prazo de 15 dias, para que o autor comprove a 

notificação da parte adversa, sob pena de extinção. “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM NECESSIDADE. CONSONÂNCIA 

COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Entendimento 

assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 2. Conclusão do 

acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste 

Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp 501.962/RS, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 

16/03/2015). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA 

COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Assentado no 

acórdão estadual que a comunicação foi encaminhada ao endereço, mas 

não houve recebimento, pois estava ausente o devedor. Súm. 7/STJ. 2. 

Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a 

constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao 

endereço constante do contrato, bem. 3. Conclusão do acórdão recorrido 

como de seu efetivo recebimento que se encontra no mesmo sentido da 

orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 416.645/SC, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 

24/02/2014). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA - MORA NÃO CARACTERIZADA - 

AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1.“ Ausente comprovação de recebimento da notificação 

extrajudicial no endereço declinado no contrato, pelo devedor ou por 

terceiros, resta prejudicada a configuração da mora” (TJMT – 2ª Câm. 

Cível – Ag 70612/2015 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 

24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015).” (TJMT, Ap 55490/2017, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 08/08/2017). 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COISA 

JULGADA MATERIAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA 

MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA REALIZADA NO 

ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR- VALIDADE - PRESCINDIBILIDADE 

DE RECEBIMENTO PESSOAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR 

AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE - MANUTENÇÃO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE AUTORA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS - DECOTE DA 

MULTA ARBITRADA NO PRIMEIRO GRAU. - Nas hipóteses de sentenças 

terminativas, a autoridade da coisa julgada prevalece apenas no seu 

aspecto formal, na direção de inviabilizar a discussão do mesmo tema 

naquela lide, pelo que os seus efeitos não atingem outros processos. - 

Havendo prova de que a constituição da parte Devedora em mora se deu 

por meio de notificação extrajudicial, enviada e recebida no endereço por 

ela informado, no momento da celebração do Contrato, considera-se 

regular a comprovação de sua constituição em mora, sendo 

desnecessária que a entrega seja feita pessoalmente ao Recorrido. - Não 

sendo cumprida a medida liminar de busca e apreensão do bem, por 

ausência de localização, e não tendo a parte Credora indicado novo 

endereço para a diligência ou requerido a conversão do feito em Depósito 

ou Execução, correta a extinção do processo, por ausência de condição 

de procedibilidade. - A extinção da ação de busca e apreensão, sem 

análise de mérito, por desídia da Autora, implica na sua condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor do Advogado da Ré. - 

Não caracterizado o intuito protelatório dos Embargos de Declaração, a 

multa arbitrada no Juízo de origem, com fundamento no art. 1.026, §2º, do 

CPC/2015, deve ser afastada.” (TJMG, Relator(a): Des. (a) Roberto 

Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/10/2017, Data da publicação da 

súmula: 10/10/2017). Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034359-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 234 de 669



Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1034359-57.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EZEQUIEL ROSA DA 

SILVA Vistos etc... Compulsando os autos, verifico que pretende o Banco 

requerente o recebimento de R$ 15.534,35 conforme planilha de débito, no 

entanto fixou o valor da causa em R$ 4.369,77, atuando em evidente 

atentado a dignidade da justiça, posto ser de conhecimento comezinho, 

que em ações dessa natureza a pretensão patrimonial é o recebimento do 

montante que inclui as parcelas vencidas e vincendas, sendo o caso de 

aplicação da regra do artigo 77 do CPC. Outrossim, constata-se que a 

notificação extrajudicial do réu restou prejudicada, posto que a mesma não 

pode se efetivar, em virtude de o telegrama acostado no Id 10644158 ter 

sido devolvido com a informação “DESCONHECIDO” e na segunda tentativa 

"AUSENTE", o que caracteriza a ausência de notificação válida e eficaz do 

devedor. Desta feita, intimo o autor para, no prazo de 15 dias emendar a 

inicial, sanando as irregularidades apontadas, tudo sob pena de extinção, 

INDEFERINDO desde já dilação do prazo para seu cumprimento, tendo em 

vista o comportamento inadequado supramencionado. APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N.º 911/69 - 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - DEVEDOR AUSENTE DE SUA 

RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA TENTATIVA DE ENTREGA DE TELEGRAMA 

- PROTESTO DO TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - INVALIDADE- 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM ESGOTADOS OS 

MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O protesto realizado por edital não deve 

ser considerado válido, uma vez que a localização da devedora era 

conhecida, somente não se tendo realizado sua notificação pessoal por 

ela se encontrar ausente quando da tentativa. 2- Inexistindo nos autos 

comprovação de que o credor esgotou todos os meios para notificar a 

devedora no endereço fornecido no momento da contratação, não se 

presta a constituir em mora o protesto e posterior intimação realizada por 

edital. 3- Não comprovada a mora, pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, 

deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. (Ap 54945/2017, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017) 

Transcorrido, certificado, concluso para extinção. Cumpra-se. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038323-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS LEMOS MASSETTI JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1038323-58.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: LUIS CARLOS LEMOS MASSETTI JUNIOR Vistos, etc.. 

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do 

CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado 

dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV 

- as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". Feitas essas 

considerações, ante o pleito inserido na petição de ID 11279467, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto 

Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o 

pleito concernente à baixa nos restritivos em nome do requerido oriundos 

desta demanda, bem como de expedição de ofício ao Detran/MT para 

desbloqueio do bem, haja vista a inexistência de determinação judicial 

nesse sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1036079-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S.S. ANALISE DE CREDITO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1036079-59.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BMG 

REQUERIDO: S.S. ANALISE DE CREDITO LTDA - EPP Vistos etc... Da 

análise dos autos, constata-se que a Carta Precatória não se encontra 

devidamente instruída. Saliento que a missiva deve vir acompanhadas, 

dentre outros, do inteiro teor da petição inicial, do despacho judicial, do 

instrumento do mandato conferido ao advogado, bem como da cópia 

integral do instrumento contratual que ensejou a interposição da ação, com 

fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e IV do CPC. Outrossim, verifica-se a 

ausência de recolhimento das custas iniciais, bem como do valor da 

diligência nos termos do Provimento n° 07/2017-CGJ, razão pela qual, 

concedo o prazo de 15 dias para que o requerente regularize as 

pendências elencadas. Em caso de inércia por mais de 30 dias, 

devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, 

observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da CNGC. Cumpra-se. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038420-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RAMOS DE FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1038420-58.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: RICARDO RAMOS DE FREITAS Vistos, etc.. Tenho que o 

contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei 

nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo GM 

ASTRA SEDAN GL, placa: HWO-4672 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 
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“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "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". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs 11279262 e 

11279268. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029579-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MURILA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDA TAYSA PIMENTA MAIA OAB - MT18984/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1029579-74.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VILMA MURILA 

DE QUEIROZ REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc... No que se refere à 

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, entendo que esta 

deve ser a exceção e não a regra, comumente utilizado na grande maioria 

das ações intentadas na justiça. Saliento que quando os fatos narrados 

não encontram sustentação na declaração de hipossuficiência, o ônus da 

prova cabe a quem alega, já que a parte autora afirma não ter condições 

financeiras para suportar as despesas processuais, no entanto, firmou 

contrato de financiamento cujas parcelas mensais são de R$ 1.991,19, o 

qual evidentemente só é aprovado mediante a apresentação de provas 

concretas de que o financiado possui condições financeiras para pagar 

mensalmente o valor da parcela.. Ademais, tenho que não cabe ao juiz 

produzir prova nesse sentido, mas sim, analisar aquelas que estão no 

âmbito do processo. Apesar de a Lei 1.060/50, exigir apenas a declaração 

de pobreza, ao magistrado cabe analisar o estado de carência do 

requerente da gratuidade de justiça, garantindo-se dessa forma a 

destinação do benefício àqueles que realmente não tem condições de 

arcar com as custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua 

família. Esse é o entendimento do Des. Carlos Alberto Bencke, do Eg. 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, exposto no julgamento do 

recurso de Apelação Cível n. 70000322487: “Apesar de a lei, em seu 

artigo 4º, determinar a simples afirmação da parte é suficiente para ser 

beneficiado, não é prova inequívoca o que afirma o pretendente à 

assistência judiciária, muito menos obrigado o julgador a decidir em favor 

do requerente, se de outras provas e circunstâncias ficar demonstrado 

que o conceito de pobre invocado pelo peticionário não é aquele que 

justifica a concessão. (...) Ademais, o conceito de pobreza deve ser 

valorado pelo julgador dentro dos limites traçados pela lei que, no seu 

parágrafo único do art. 2º, determina que o benefício será concedido aos 

necessitados, entendidos estes como aqueles que, para ter acesso à 

justiça, teriam prejuízo do sustento próprio ou da família. Ao que se 

depreende dos autos, o alegado estado de pobreza do apelante não se 

enquadra no conceito expresso na lei, pois não está demonstrado o 

prejuízo do sustento próprio ou da família e que tal indeferimento lhe 

acarretará a impossibilidade de acesso à justiça”. No mesmo sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DO AUTOR DE IMPOSSIBILIDA DE 

ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CONTEXTO 

FÁRICO QUE DEMONSTRA O CONTRÁRIO – INDEFERIMENTO – RECURSO 

IMPROVIDO. Admite-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita, 

quando o juiz tiver fundadas razões, malgrado afirmação da parte de a 

situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo. 

Inteligência do art. 5º, da Lei n. 1.060/50”.(TJMT – AG 37083/05 – 1ª Cciv – 

Rel. Juiz Alberto Pampado). Assim, com amparo legal no § 2º do art. 99 do 

CPC, INTIMO a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o 

preenchimento dos pressupostos aptos à sua concessão, ou comprovar o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial 

e extinção. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037838-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO THOME COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA - ME (RÉU)

JOSE LUIZ MARCONDES DE LUCENA (RÉU)

ROSA DE FATIMA DUTRA MARCONDES DE LUCENA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1037838-58.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL 
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S.A RÉU: SAO THOME COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA - ME, 

JOSE LUIZ MARCONDES DE LUCENA, ROSA DE FATIMA DUTRA 

MARCONDES DE LUCENA Vistos etc... Tratam-se os autos de ação 

monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de SÃO THOME 

COMERCIO DE PEDRAS DECORATIVAS LTDA, JOSÉ LUIZ MARCONDES DE 

LUCENA e ROSA DE FÁTIMA DUTRA MARCONDES DE LUCENA. Conforme 

o disposto no art. 701 do CPC: “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. § 1º O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo. § 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. § 3º É cabível ação rescisória da decisão 

prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2º. § 4º Sendo a ré 

Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que 

couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. § 5º Aplica-se à ação 

monitória, no que couber, o art. 916.” Assim, por verificar a presença dos 

requisitos legais, na forma constante no artigo 700 do CPC, citem-se os 

requeridos, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para 

oporem embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de 

crédito que instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, 

conforme acima transcrito. Consigne-se no mandado que, no caso de 

pronto pagamento, ficarão os devedores dispensados do pagamento de 

custas processuais. Observe-se o comprovante de pagamento de 

diligências de Id 11248542. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Citem-se. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1037582-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL - SICREDI CENTRO-SUL MS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MARIA BAROSSI CARLESSO OAB - MS14519 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J.L. MARTINS - ME (REQUERIDO)

JOAO LOPES MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1037582-18.2017.8.11.0041 REQUERENTE: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO CENTRO SUL DO 

MATO GROSSO DO SUL - SICREDI CENTRO-SUL MS REQUERIDO: J.L. 

MARTINS - ME, JOAO LOPES MARTINS Vistos etc... Da análise dos autos, 

constata-se que a Carta Precatória não se encontra devidamente 

instruída. Saliento que a missiva deve vir acompanhada, dentre outros, do 

inteiro teor da petição inicial, do despacho judicial, do instrumento do 

mandato conferido ao advogado, bem como da cópia do instrumento 

contratual que ensejou a interposição da ação, com fulcro no artigo 260, 

incisos I, II, III e IV do CPC. Outrossim, verifica-se a ausência de 

recolhimento das custas iniciais, bem como do valor da diligência nos 

termos do Provimento n° 07/2017-CGJ, razão pela qual, concedo o prazo 

de 15 dias para que o requerente regularize as pendências elencadas. Em 

caso de inércia por mais de 30 dias, devolva-se ao Juízo de origem com 

as nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 393, § 2º da 

CNGC. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034775-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DINIZ HIGINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1034775-25.2017.8.11.0041 AUTOR: REINALDO DINIZ 

HIGINO RÉU: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Vistos 

etc... No que se refere à concessão dos benefícios da gratuidade de 

justiça, entendo que esta deve ser a exceção e não a regra, comumente 

utilizado na grande maioria das ações intentadas na justiça. Saliento que 

quando os fatos narrados não encontram sustentação na declaração de 

hipossuficiência, o ônus da prova cabe a quem alega, já que a parte 

autora afirma não ter condições financeiras para suportar as despesas 

processuais, no entanto, firmou dois contratos de consórcio cujas 

parcelas mensais eram de R$ 6.695,35 e R$ 4.488,26, os quais 

evidentemente só seriam aprovados mediante a apresentação de provas 

concretas de que o consorciado possui condições financeiras para pagar 

mensalmente o montante retromencionado. Ademais, tenho que não cabe 

ao juiz produzir prova nesse sentido, mas sim, analisar aquelas que estão 

no âmbito do processo. Apesar de a Lei 1.060/50, exigir apenas a 

declaração de pobreza, ao magistrado cabe analisar o estado de carência 

do requerente da gratuidade de justiça, garantindo-se dessa forma a 

destinação do benefício àqueles que realmente não tem condições de 

arcar com as custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua 

família. Esse é o entendimento do Des. Carlos Alberto Bencke, do Eg. 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, exposto no julgamento do 

recurso de Apelação Cível n. 70000322487: “Apesar de a lei, em seu 

artigo 4º, determinar a simples afirmação da parte é suficiente para ser 

beneficiado, não é prova inequívoca o que afirma o pretendente à 

assistência judiciária, muito menos obrigado o julgador a decidir em favor 

do requerente, se de outras provas e circunstâncias ficar demonstrado 

que o conceito de pobre invocado pelo peticionário não é aquele que 

justifica a concessão. (...) Ademais, o conceito de pobreza deve ser 

valorado pelo julgador dentro dos limites traçados pela lei que, no seu 

parágrafo único do art. 2º, determina que o benefício será concedido aos 

necessitados, entendidos estes como aqueles que, para ter acesso à 

justiça, teriam prejuízo do sustento próprio ou da família. Ao que se 

depreende dos autos, o alegado estado de pobreza do apelante não se 

enquadra no conceito expresso na lei, pois não está demonstrado o 

prejuízo do sustento próprio ou da família e que tal indeferimento lhe 

acarretará a impossibilidade de acesso à justiça”. No mesmo sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DO AUTOR DE IMPOSSIBILIDA DE 

ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CONTEXTO 

FÁRICO QUE DEMONSTRA O CONTRÁRIO – INDEFERIMENTO – RECURSO 

IMPROVIDO. Admite-se o indeferimento do pedido de justiça gratuita, 

quando o juiz tiver fundadas razões, malgrado afirmação da parte de a 

situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo. 

Inteligência do art. 5º, da Lei n. 1.060/50”.(TJMT – AG 37083/05 – 1ª Cciv – 

Rel. Juiz Alberto Pampado). Assim, com amparo legal no § 2º do art. 99 do 

CPC, INTIMO a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar o 

preenchimento dos pressupostos aptos à sua concessão, ou comprovar o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial 

e extinção. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036702-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO TEIXEIRA SANDOVAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1036702-26.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

S.A. RÉU: MARCO AURELIO TEIXEIRA SANDOVAL Vistos etc... Intimo o 

requerente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 
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termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado. 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. 

Ademais, é sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder 

Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou 

por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já 

que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas 

uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no 

prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, 

§§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, 

tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual 

imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, 

CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, 

inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência. 

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e 

com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, 

fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da 

lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática 

do ato, sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. 

Feitas essas considerações, cite-se a requerida, via Oficial de Justiça, 

para comparecer à audiência de conciliação que designo para o dia 25 de 

abril de 2018, às 15h00, fazendo-se no mandado constar as advertências 

dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo 

para contestação na forma do art. 335 do mesmo Códex. Saliento que 

cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa 

com poderes para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os 

respectivos advogados, já que a prática de atos processuais exige 

capacidade postulatória (art. 103, CPC). Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028849-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA ALVES CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1028849-63.2017.8.11.0041 AUTOR: NEUZA ALVES 

CORREA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc... Intimo o causídico Bruno Alves Daufenback 

para, no prazo de 15 dias acostar aos autos substabelecimento que 

demonstre seus poderes para estar em juízo em nome da autora, sob 

pena de extinção do feito, de acordo com o artigo 76, § 1º, I do CPC. Após, 

concluso para deliberações. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022756-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN (EXECUTADO)

NINO OSORIO ROLIM MACHADO (EXECUTADO)

IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN (EXECUTADO)

LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1022756-21.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: NINO OSORIO ROLIM MACHADO, LAUDEMIR 

ANTONIO SEBBEN, IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN, MARCO ANTONIO 

MATTANA SEBBEN Vistos etc... Da análise dos autos, constata-se que as 

partes entabularam acordo que se encontra acostado no Id 11255800, no 

entanto, no referido instrumento o executado Laudemir Antônio Sebben 

assinou pelos executados Marco Antônio Mattana Sebben e Nino Osório 

Rolim Machado, sem que a procuração para tal ato tenha sido acostada 

aos autos. Outrossim, verifica-se que terceiro assinou pelo causídico da 

instituição financeira. Desta feita, intimo o Banco do Brasil para, no prazo 

de 15 dias acostar aos autos as necessárias procurações, bem como 

esclarecer qual advogado assinou por Adriano Athala de Oliveira Shcaira. 

Em caso de ausência da juntada das procurações, faço constar que o 

acordo será homologado somente quanto aos executados Laudemir 

Antônio Sebben e Ivânia Maria Mattana Sebben. Após, concluso para 

deliberações. Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1093817 Nr: 7877-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA FATIMA DA FONSECA

 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:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1063486 Nr: 52537-42.2015.811.0041

 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): EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 461955 Nr: 30721-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA KUNZE COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO HUNZE 

PINTO - OAB:9297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 
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OAB:16.691-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Intimação das partes para, NO PRAZO COMUM DE 15(QUINZE)DIAS, 

manifeste-se acerca do cálculo de fls. 265/266, nos termos da decisão de 

fls. 260/261.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 784410 Nr: 38210-97.2012.811.0041

 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: O. F. WALTRICK BRANCO EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6.189

 Intimação da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contrarrazoar o Recurso de Apelação Cível de fls. 425/437.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 850138 Nr: 53219-65.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA SILVA LUCAS EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, Impugnar a 

Contestação de fls. 80/101, dando o regular prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1118187 Nr: 17978-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DIAS GOMES 

- OAB:3388/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, Impugnar a 

Contestação de fls. 103/132, dando o regular prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 391802 Nr: 27485-54.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M MARTINS JUNIOR COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915845 Nr: 40724-52.2014.811.0041

 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: ARMANDO JANUARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA YARA DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:15139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) HEVELIN FERREIRA DOS REIS, para devolução 

dos autos nº 40724-52.2014.811.0041, Protocolo 915845, 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): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1008737 Nr: 27012-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO ANTONIO ATAIDES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1061435 Nr: 51616-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1072785 Nr: 56536-03.2015.811.0041

 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): MANOEL RODRIGUES DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1075079 Nr: 57546-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO BUSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por Itaú 

Unibanco S/A em face de Luiz Alberto Busetti, ambos qualificados nos 

autos em referência.

O Banco exequente requereu a extinção do feito ante a integral quitação 

da dívida, conforme se vê às fls. 65.

Pois bem.

É sabido que o pagamento extrajudicial do valor reclamado impõe a 

extinção da execução, assim, ante a quitação integral da dívida, a extinção 

é à medida que se impõe.

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação formulada por Itaú 

Unibanco S/A em face de Luiz Alberto Busetti, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, procedendo às anotações e 

baixas devidas.

Custas, se existentes, ao encargo do executado.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1081248 Nr: 2151-71.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAJÁS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO EULLER BARROS 

ROCHA - OAB:12140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA NOGUEIRA - 

OAB:42441 A, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - 

OAB:7.381/MT, MARCELO SALVI - OAB:40.989/SC, NELSON FEITOSA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.656, WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928

 Ante a realização de penhora no rosto dos presentes autos, procedo a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do contido nos documentos de fls. 2188, 2189 e 

2190.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1134518 Nr: 24887-83.2016.811.0041

 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): JUCINEI DOMINGOS DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 463494 Nr: 31762-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca dos documentos acostados pelo Banco às fls. 

160/166, sob pena de retorno dos autos à Central de Arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 782434 Nr: 36075-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS MOREIRA TURQUETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KELCIA FIGUEIREDO DE 

FREITAS GONÇALVES - OAB:OAB/MT 10.541, BENEDITO ALVES 

FERRAZ - OAB:5.632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 Intimação da Instituição Financeira para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do seu pedido de desarquivamento dos autos, sob 

pena de retorno do caderno processual à Central de Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1000198 Nr: 23546-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ALENCAR TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dando o regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1006291 Nr: 26035-66.2015.811.0041

 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): WILIAM DE CASTRO SILVA

 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:

 Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias depositar a 

diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

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 arrecadacao.tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1022582 Nr: 33196-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GODOI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora retirar o edital de 

citação expedido às fls. 86.

Sendo assim, nos termos da n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não 

recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito e retirar o edital de citação expedido às fls. 86, sob pena de extinção 

nos termos do artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1022582 Nr: 33196-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GODOI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco)dias, trazer a 

deligência para o comprimento do mandado solicitado às fls.89.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1064014 Nr: 52713-21.2015.811.0041

 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): IVANILDO FERREIRA VIEIRA

 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:

 Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça de fls. 67 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 Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1069335 Nr: 55141-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO BARBOSA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CETELEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05(cinco)dias, manifestar-se 

acerca do AR devolvido de fls.48.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030560-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIANE CRISTINA MARCHIORETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1030560-06.2017.8.11.0041 AUTOR: SUZIANE CRISTINA 

MARCHIORETO RÉU: BANCO BMG, BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S/A Vistos etc... Trata-se de Ação Declaratória com Pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por SUZIANE CRISTINA MARCHIORETO em face de 

BANCO BMG S/A e BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO, objetivando a 

requerente a concessão de tutela de urgência para limitação dos débitos 

em folha realizados pelas instituições financeiras demandadas para 

somente 30%. Do cotejo dos autos, mister se faz considerar que a lei que 

regulamenta o pedido do requerente, de limitação dos descontos em 30%, 

trata de contratos vinculados à folha de pagamento, na esteira do que 

dispõe o Decreto n. 8.690/16 que regulamenta o artigo 45 da Lei 8.112/90, 

bem assim ante o contido no Decreto Estadual n. 1.306/2008, não 

abrangendo os pactos lavrados para desconto em sua conta bancária. 

Cabe ainda considerar que, conforme dispõe o inciso III do art. 9º do 

Decreto Estadual n. 3008/2010, aos contratos de cartão de crédito é 

possível a consignação em 15% dos proventos do servidor público 

estadual (sendo que cada operadora de cartão não pode ultrapassar a 

margem de 10%), não concorrendo com o limite de 30% fixado às 

consignações facultativas. No caso em tela, observo dos demonstrativos 

de folha de pagamento que, separando a margem de 15% às 

consignações atinentes aos contratos de cartão de crédito, não se 

verifica que as instituições financeiras requeridas vêm ultrapassando o 

limite legal. Outrossim, tenho que posicionamento diverso, S.M.J., vem a 

dar causa a enriquecimento indevido da parte que recebe diversos 

valores, de forma consciente e livre de qualquer coerção, perseguindo, 

empós, o amparo da justiça, para limitação dos descontos em 30%, sem 

apresentar outra forma de quitar seus débitos, firmados em conta 

corrente. Nesse sentido, o posicionamento firmado pela E. Corte de Justiça 

deste Estado: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS 

DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – 

IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS 

VENCIMENTOS LÍQUIDOS – POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO 

EM CONTA CORRENTE – LIVRE CONTRATAÇÃO DO DEVEDOR - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os descontos 

realizados em folha de pagamento não podem comprometer 

excessivamente os rendimentos do contratante, sob pena de ofender a 

dignidade da pessoa humana. É possível limitar os descontos consignados 
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em folha de pagamento em 30% da remuneração líquida do servidor. 

Precedentes STJ. 2. É de inteira responsabilidade do correntista a 

contratação de empréstimo com débito em conta, ficando sob sua 

responsabilidade a veracidade das informações prestadas no momento da 

contratação”. (TJMT - Ap, 40082/2010, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL). “APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE 

DANOS C/C LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – 

IMPROCEDÊNCIA – LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DOS 

RENDIMENTOS DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – LIVRE CONTRATAÇÃO 

– DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE – MODALIDADE DE 

CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONSIGNAÇÃO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – DANO 

MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE 

INTERESSE RECURSAL - RECURSO IMPROVIDO. O limite de desconto da 

parcela em 30% do salário do devedor é aplicado apenas aos débitos 

consignados em folha de pagamento e não aos empréstimos com 

desconto em conta corrente. Se nenhum dos contratos celebrados entre 

as partes se deu na modalidade consignado em folha de pagamento, 

descabida a limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos, visto 

que, além de terem sido livremente avençados, na oportunidade o 

correntista tomou ciência dos valores das prestações . O desconto 

automático de todo o salário da recorrente pela instituição financeira não 

caracteriza dano moral a ensejar a pleiteada indenização, se não houve 

qualquer ilicitude ou irregularidade. A ausência de sucumbência na 

decisão de primeiro grau não autoriza o conhecimento do ponto 

questionado por falta de interesse recursal”. (Ap 127823/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017) Posto 

isso, INDEFIRO o pedido formulado em tutela de urgência. No mais, é 

sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, 

incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No 

hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou por tornar a 

audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já que não se 

realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas uma delas, 

declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no prazo mínimo 

de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, 

CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, tem-se como 

consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual imperioso se 

faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada caracterizar 

ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), 

tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, inclusive 

para solução imediata das pendências verificadas na audiência. De 

conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, designo o dia 18 de abril de 2018, às 18h00 para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC). CITEM-SE os requeridos, via correio com aviso 

de recebimento, para comparecerem à audiência designada, fazendo-se 

na carta constar as advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 

4º a 10º, computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 

do mesmo Códex. Intimo a requerente da designação supra, via publicação 

desta decisão no Diário de Justiça. Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036844-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES ISMAEL DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES GONCALVES DE LIMA OAB - MT0011806A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1036844-30.2017.8.11.0041 AUTOR: ALCIDES ISMAEL DO 

CARMO RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc... Tratam-se os autos de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por ALCIDES 

ISMAEL DO CARMO em face de BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A. Em suma, 

infere-se da exordial que o autor vêm sendo insistentemente cobrado pelo 

requerido por mensagens sms, bem como por telefone acerca de débito 

decorrente de um contrato de financiamento para aquisição de veículo, o 

qual aduz nunca ter firmado com o Banco Itaú. Em que pese ser o 

requerido instituição financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º do 

art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das 

Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza 

eminentemente civil, notadamente as de “dano moral puro”, sem discussão 

atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. 

Nesse sentido o posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

– MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA 

INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO 

PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO 

PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito 

Bancário, mas trata de indenização por repetição de indébito, a 

competência para o processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). “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.” 

(TJMT - Conflito Negativo de Competência nº 133719/2009; Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, 

ao se ter em vista que o feito em tela não possui natureza tipicamente 

bancária, não havendo qualquer pedido neste sentido, relativo à revisão 

ou discussão acerca de cláusulas contratuais, declino a minha 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a umas 

das Varas Cíveis desta Capital, com as anotações e baixas devidas. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036995-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO RODRIGUES DE FREITAS NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1036995-93.2017.8.11.0041 AUTOR: MAURO RODRIGUES DE 

FREITAS NASCIMENTO RÉU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc... 

Tratam-se os autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela Provisória de 

Urgência ajuizada por MAURO RODRIGUES DE FREITAS NASCIMENTO em 

face de BANCO BGN S/A e BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. Em 

suma, infere-se da exordial que ao receber sua aposentadoria, o autor 

percebeu descontos indevidos oriundos de contratos de empréstimos 

efetuados em seu nome perante os requeridos, os quais desconhece, 

razão pela qual interpôs a presente ação. Em que pese serem os 

requeridos instituições financeiras, tem-se que, consoante fixado no § 2º 

do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das 

Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza 

eminentemente civil, notadamente as de “dano moral puro”, sem discussão 

atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. 

Nesse sentido o posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

– MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA 
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INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO 

PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO 

PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito 

Bancário, mas trata de indenização por repetição de indébito, a 

competência para o processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). “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.” 

(TJMT - Conflito Negativo de Competência nº 133719/2009; Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, 

ao se ter em vista que o feito em tela não possui natureza tipicamente 

bancária, não havendo qualquer pedido neste sentido, relativo à revisão 

ou discussão acerca de cláusulas contratuais, declino a minha 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a umas 

das Varas Cíveis desta Capital com as anotações e baixas devidas. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038567-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO OAB - MT13258/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1038567-84.2017.8.11.0041 AUTOR: GRAN EXPRESS 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME RÉU: HSBC (BRASIL) 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Vistos etc... Tratam-se os 

autos de Ação de Revisão Contratual com Pedido de Tutela Antecipada 

ajuizada por Gran Express Transportes e Turismo Ltda-EPP em face de 

Hsbc Administradora de Consórcios Ltda. Nos termos do artigo 144, IX do 

CPC, declaro meu impedimento para processar e julgar esta ação, 

determinando o encaminhamento dos autos ao substituto legal desta Vara, 

com as cautelas e homenagens de estilo. Cumpra-se. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038246-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANDRA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO)

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO)

ANA PAULA LARA PINTO NUNES OAB - MT20285/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1038246-49.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA SANDRA 

FERREIRA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc... 

Tratam-se os autos de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar ajuizada por MARIA 

SANDRA FERREIRA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A. Em suma, infere-se da exordial que a requerente possuía junto ao 

requerido um contrato de financiamento de veículo, o qual foi quitado em 

julho de 2016, contudo, a partir de agosto de 2017 começou a receber 

diversas mensagens de cobrança enviadas pelo requerido, as quais não 

deu importância. Contudo, ao perceber a insistência nas cobranças, 

entrou em contato com o Banco Bradesco Financiamentos e informou que 

a parcela que constava em aberto já estava paga, inclusive enviando a 

foto do comprovante, ocasião em que foi informada acerca da baixa na 

dívida. Porém, ao comparecer à agência do Banco do Brasil para solicitar o 

aumento de seu limite, foi informada sobre uma restrição junto a Serasa 

em seu nome, razão pela qual, foi até a sede da Serasa, onde constatou 

que a referida restrição era oriunda de uma dívida referente à parcela n° 

47 de seu financiamento junto ao Banco Bradesco Financiamentos, 

contrato que já se encontra quitado desde 2016. Em que pese ser o 

requerido instituição financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º do 

art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das 

Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza 

eminentemente civil, notadamente as de “dano moral puro”, sem discussão 

atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. 

Nesse sentido o posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

– MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA 

INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO 

PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO 

PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito 

Bancário, mas trata de indenização por repetição de indébito, a 

competência para o processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). “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.” 

(TJMT - Conflito Negativo de Competência nº 133719/2009; Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, 

ao se ter em vista que o feito em tela não possui natureza tipicamente 

bancária, não havendo qualquer pedido neste sentido, relativo à revisão 

ou discussão acerca de cláusulas contratuais, declino a minha 

competência para processar e julgar este feito e determino a remessa dos 

autos ao Cartório Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a umas 

das Varas Cíveis desta Capital com as anotações e baixas devidas. 

Cumpra-se. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021018-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRWIO MONTANA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre o cumprimento do acordo e a 

satisfação do acordado, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013327-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DOS ANJOS SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre o cumprimento do acordo e a 

satisfação do acordado, no prazo legal. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022525-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE RONDON BARROS (RÉU)

BARROS MERCEARIA E COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre os embargos monitórios 

acostados aos autos, e especificar as provas que pretende produzir, no 

p r a z o  l e g a l .  S u z a n a  N .  P a r a g u a s s u ,  A s s e s s o r a , 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015071-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre contestação acostada aos autos, 

e especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. Suzana N. 

Paraguassu, Assessora, suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004540-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias. Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009957-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS GONCALVES SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre impugnação aos embargos 

acostada aos autos, e especificar as provas que pretende produzir, no 

p razo  l ega l .  Suzana  .  N .  Pa raguassu ,  Assesso r a , 

suzana.paraguassu@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000584-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIRE MARI FLORES DE MORAES (AUTOR)

MARCOS LEONEL FLORES DE MORAES (AUTOR)

MARLON FLORES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA LISBOA OAB - MT20136/O (ADVOGADO)

MARISTELA APARECIDA CAMPOS OAB - MT19027/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (RÉU)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar e conclusos. Não acolhido o pedido de 

Justiça Gratuita, concedo o cinco dias proceder ao recolhimento das 

custas e taxas com relação a distribuição da ação, sob pena de extinção 

do feito e seu arquivamento. Intime-se.Cumpra-se. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a 

Justiça Gratuita, considerando que não houve comprovação da 

necessidade de todos os autores, como apresentação de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual atualizada junto a 

Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir 

ser o referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar e conclusos. Não acolhido o pedido de 

Justiça Gratuita, concedo o cinco dias proceder ao recolhimento das 

custas e taxas com relação a distribuição da ação, sob pena de extinção 

do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19.01.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1018736-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. V. PAIVA DE CASTRO - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando os documentos trazidos pela 

parte autora, apesar de não ser comprovação oficial junto a Receita 

Federal, percebe-se que possui condições de arcar com os custos 

processuais. Intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias, 

proceder ao recolhimento das custas e taxas com relação a distribuição 

da ação, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20.01.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035767-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face a não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20.01.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007710-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA ERNESTO MARIANO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. As pesquisas de buscas de endereço da parte requerida já 

foram realizadas nos autos. Assim, deverá o autor cumprir determinação 

dos autos, no prazo legal e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 20.01.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1022757-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MACEDO SENDESKI (EXECUTADO)

D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP 

(EXECUTADO)

EVNY CRISTIANE ALVES SENDESKI (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br Vistos, etc. Proceda-se a 

penhora e demais atos executórios no bem indicado pelo credor. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20.01.18

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000985-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS OAB - MT15575/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar e conclusos. Não acolhido o pedido de 

Justiça Gratuita, concedo o cinco dias proceder ao recolhimento das 

custas e taxas com relação a distribuição da ação, sob pena de extinção 

do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20.01.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001032-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL PACHECO DA SILVA VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a possibilidade de plano de conceder em parte a tutela de 

urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. 

Como também, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. 

No caso não resta claro se os empréstimos foram aveçados para 

desconto em folha de pagamento ou simples descontos em conta 

corrente, necessário se faz que o requerido apresnete todos os contratos 

firmados oriundos dos débitos desconstados na conta corrente da parte 

autora e em caso de empréstimos consignados, deverá apresnetar a 

autorização de margem do Órgão Empregador. De plano há necessidade 

de conceder a tutela antecipada, apenas para que a parte requerida limite 

os descontos em 30% do salário da parte autora, para não suprimir sua 

subsistência e de sua família. Trata de direito instantâneo que quando 

agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, há situação 

emergencial para justificar a antecipação da tutela Diante do exposto, 

defiro em parte a tutela urgência para que a parte requerida limite os 

descontos em 30% do salário mensal da parte autora. Ainda, deverá no 

prazo de resposta apresnetar todos os contratos originários dos débitos 

eem caso de empréstimos consignados, deverá apresnetar a autorização 

de margem do Órgão Empregador. Expeça-se o necessário. De outra 

banda, denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a outros 

processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada em 

vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a 

designação de audiência de mediação. Assim, cite-se para responder, 

constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22.01.18 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001018-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES OAB - MT0012947A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para no prazo de quinze dias, 

proceder ao recolhimento das custas e taxas com relação a distribuição 

da ação e retificar o valor da causa para R$ 57.555,87(cinquenta e sete 

mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

C u i a b á ,  2 2 . 0 1 . 1 8  M i l e n a  S a l g u e i r o ,  A s s e s s o r a , 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025919-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAAT ENGENHARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

RACHID SILVESTRE MASSAD GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

ANA LUCIA BODNAR MASSAD GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035817-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO FERREIRA FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

Vistos, etc. Mantenho a decisão prolatada em todos seus termos e pelo ali 

especificado, inviável pagar ao final ou parcelar custas. Certifique-se 

sobre pegamento da referida. Cumpra-se. Cuiabá, 18.12.17 Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024567-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELEN SEBASTIANA ALVES PINHEIRO ANTUNES (EXECUTADO)

CASA DOS COLCHOES COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

DULCINA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

 

Deverão as Partes se manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem 
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Judicial de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei. 

Gabriella Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025293-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ANDRADE FLORENTINO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei. Gabriella 

Gahyva Paes, Assessora, gabriella.figueiredo@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 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

 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 manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1122231 Nr: 19744-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLESS COMERCIO DE CELULARES E 

ACESSORIOS LTDA ME, DANIELLE CRISTINA FISCHER DE BRITTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Nada sendo requerido, 

arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 423473 Nr: 7865-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO TOMAZ SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 770215 Nr: 23219-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÂNIA SORAIDA RUEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122249/RJ

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1087507 Nr: 4952-57.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO MODULADO LTDA - ME, LUZIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NOCOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1087889 Nr: 5138-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ARAUJO FAUSTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 362529 Nr: 32090-77.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA, LUIZ 

SALVADOR JORGE DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7167/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT

 Vistos, etc.

Anote-se o indicado à fl.247.

Defiro a suspensão até cumprimento do caordo. Após, digam-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 771363 Nr: 24429-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO AMAZONICO DE ENSINO PESQUISA 

EXTENSÃO LTDA, LEANDRO RODRIGO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não prevalece a pretensão de fls.196 e verso, considerando que os 

honorários periciais foram fixados por este Juízo, não havendo proposta 
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nos autos.

Ademais, o valor é condizente com o trabalho determinado à fl.194.

Cumpra-se a referida.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 826219 Nr: 32161-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B QUINTINO DE LIMA ME, JOÃO BATISTA 

QUINTINO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes 

de alterar o despacho lançado, considerando que não se trata de perícia, 

mas sim, de nova avaliação, que deverá ser custeada pelo credor neste 

processo executivo, pois ali serão efetivados dados necessários para o 

bem ir para hasta pública.

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 961550 Nr: 5482-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR GUEDES ME, VALDECIR GUEDES, 

SOLANGE MARTINS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Andre Honda Flores - 

OAB:9.708-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defido a suspensão até cumprimento do acordo. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1053939 Nr: 48317-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADYAN LUIZA BALDISSERA - ME, LUIZ 

BALDISSERA, NADYAN LUIZA BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

A busca de valores junto ao Bacenjud já foi realizado sem sucesso para 

satisfação da obrigação.

Assim, intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora no prazo 

legal e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1068911 Nr: 54942-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - 

SICOOB EMPRESARIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA CLARA 

LTDA, PASCHOAL IRIA NOGUEIRA, CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre pedido de fls.77/140. Não havendo 

impugnação, proceda-se a retificação da denominação da parte credora.

Após, cumpra-se determinação do processo conexo e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1158449 Nr: 35269-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO MOTA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO RODRIGUES 

DANTAS - OAB:8085/MT, MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - 

OAB:7215/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1200906 Nr: 4922-85.2017.811.0041

 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: MARISTELA GIONGO BERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S.A, FORDATA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE FORMULA'RIO CONTÍNUOS LTDA, JOÃO BATISTA DE 

OLIVEIRA, CARLOS CEZAR BERTONI, ARI GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9.724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REZENDE DE ALMEIDA 

- OAB:123.072/RJ, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:OAB/MT 11.210-A, 

ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:1779-A/MT, JOAO MENDES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:134474/RJ, Naiamy Zwick - OAB:22.478/O 

MT, RAFAEL CÉSAR DO NASCIMENTO - OAB:16.056

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por 

Resolução de Mérito a Ação Embargos de Terceiro c/c Pedido de Medida 

Liminar, com fundamento no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de 

Processo Civil e o JULGO IMPROCEDENTE. Revogo em definitivo a liminar 

concedida. Expeça-se o necessário.Condeno a parte embargante nas 

custas e despesas processuais, como nos honorários advocatícios que 

arbitro em dez por cento sobre o valor da causa, atualizado a partir do 

ajuizamento da ação, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT.Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

intime-se a parte embargante para pagar a condenação em quinze dias, 

sob pena de aplicação de multa de dez por cento e expedição de mandado 

de penhora e avaliação. Extraiam-se cópias dos julgados juntando-os ao 

processo executivo em apenso sob nº nº 7306-36.2018, código 68598, 

certificando-se e arquive-se.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 226452 Nr: 33662-73.2005.811.0041

 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): ANSELMO DE NOVAES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA 

LOBATO - OAB:3623/MT, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 
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conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 446544 Nr: 20831-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

LOJISTAS DOS VESTUARIO E CONFECÇOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. DA COSTA INSTALAÇÕES, MAICON 

MORAES DA COSTA, ILMA TAVARES DA COSTA, JOSÉ ALVES DA 

COSTA, WILKER MORAES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, 

JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:9946, MARCIONE MENDES DE 

PINHO - OAB:13267

 Vistos, etc.

Proceda-se abertura de novo volume.

A ação tem como credor a Cooperloja e não a Cooperativa ditada à fl.347.

Assim, intime-se o postulante para esclarecer o pedido. Após, diga o 

credor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 718080 Nr: 11397-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. M. DE ALMEIDA E ABREU LTDA, JOAO ALBERTO 

MACIEL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO M. MENEZES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 11.761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Vists, etc.

Intime-se a parte autora para manifestar sobre adequação do contrato de 

fls.100/125 e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818467 Nr: 24807-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 838915 Nr: 43462-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARTINS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão de Decurso de Prazo 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 876561 Nr: 14482-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, ARI 

ROSA DOS SANTOS, CLEONICE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:160.487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 913950 Nr: 39458-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MENDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1001972 Nr: 24274-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODO SHOP TRANSPORTES LTDA - ME, JOSÉ 

ANTONIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 09/2017 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1070999 Nr: 55809-44.2015.811.0041

 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): ADEMIR LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1084628 Nr: 3654-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILZA ESPIRITO SANTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1117639 Nr: 17773-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CARLOS COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão de Decurso de Prazo 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1125192 Nr: 20994-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRÊNIO LIMA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre 

Certidão de Decurso de Prazo acostada aos autos, e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1131123 Nr: 23445-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA CRISTINA CORREA FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1184836 Nr: 45443-09.2016.811.0041

 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: IVANILDE ALVES BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S.A, RENATO 

FRANCISCO KREMER, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 15.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para se manifestar 

sobre a correspondência devolvida, acostada nos autos, no qual consta 

indicação dos correios de "Mudou-se", e dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1233750 Nr: 16162-71.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE ÁGUA SANTA CLARA LTDA, 

CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERLOJA-COOPERATIVA DE ECONOMIA 

E CRÉDITO MUTUO DOS LOJ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS MENDES MADEIROS - 

OAB:22528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para manifestarem sobre pedido de fls.86/142.

Não havendo impugnação, proceda-se a retificação da denominação da 

parte requerida como ali postulado.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1275050 Nr: 29517-51.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROMEIRELES - COMÉRCIO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ROBERTO COLETTO - 

OAB:OAB/SP 279420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para proceder o recolhimento da guia de distribuição da 

ação pelo PJE, com vinculação ao número único do processo e respectiva 

distribuição do feito virtual, no prazo de cinco dias, sob pena de 

revogação da liminar, com extinação do feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 26885 Nr: 5919-30.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE BANCO NACIONAL DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON MONTEIRO DE MEDEIROS, 

NIUCELINA RODRIGUES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA BALDUINO 

MEDEIROS - OAB:9.519, SIMONE CARNEIRO CAMPOS - OAB:18.968/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 09/2017 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 404429 Nr: 36201-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ROSA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 421904 Nr: 7107-43.2010.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR LEAL RUBIM, MARIA ANGELICA MAIRINK 

RUBIM, EDUARDO JOSÉ DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO 

- SIBRASEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT, THAISSA COSTA FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:15902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CORREA FERREIRA 

JUNIOR - OAB:209.508, LUIS PAULO SERPA - OAB:118942/SP, VITOR 

LIMA DE ARRUDA - OAB:16.198/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerente para manifestar sobre adequação do contrato 

de fls.648/697. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 446552 Nr: 20836-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

LOJISTAS DOS VESTUARIO E CONFECÇOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. DA COSTA INSTALAÇÕES, MAICON 

MORAES DA COSTA, WILKER MORAES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Deverá o próprio autor consultar Cartórios Extrajudiciais, em face deste 

Juízo não estar habilitado para pesquisa de fl.233.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 700216 Nr: 34839-96.2010.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA BRAGA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:ACORIZAL

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 941539 Nr: 55480-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINO APARECIDO DA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para providenciar a citação da parte requerida no prazo 

de cinco dias, por uma das formas de Lei, considerando o decxurso do 

prazo da distribuição da ação, sem efetivação do ato.

Após, analisarei pedido de bloqueio on line.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 945070 Nr: 57424-06.2014.811.0041

 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: DIAGNOSTICO E RADIOLOGIA ODONTOLOGICA 

ODONTOFACE - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILDO PINHEIRO DE SOUZA - 

OAB:40.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 NOTA AO REQUERIDO: Deverá a parte requerida manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1051084 Nr: 46953-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MAURO ROMÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se sobre a tempestividade do depósito de fl.315.

Caso positivo, tenho por cumprida a obrigação, facultando o levantamento 

pelo credor e após, arquive-se.

Ao contrário, faculto ao credor o levantamento do valor incontroverso e 

conclusos para proceder a penhora no saldo remanescente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1082841 Nr: 2834-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - 

OAB:19.163O/MT

 Vistos, etc.

O pedido de conversão da ação em execução há muito já foi atendido, 

estando o processo na fase de penhora.

Assim, deverá o autor indicar no prazo legal, bens a ser penhorados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1106600 Nr: 13215-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Z. COMERCIO DE PRODUTOS DE 

INFORMATICA LTDA - ME, MARIA ELZA SILVA RODRIGUES, ROBERVAL 

ALVES RODRIGUES, MAYARA MAGALHÃES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILSON RONDON BARBOSA 

- OAB:6.764/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se a inclusão do nome do advogado da parte requerida na 

autuação e etiqueta do processo.

Intime-se o autor para manifestra sobre pedido de fls.131/139 e após, 

conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1119894 Nr: 18733-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI, DARLENE 

SEBASTIANA DE ASSIS BARINI, TIAGO VIANNA DE ARRUDA, AURORA 

CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARIANA ZACARKIM 

BARÃO - OAB:14955/MT, FRANCISMÁRIO MOURA VASCONCELOS - 

OAB:10624, ROGÉRIO BARÃO - OAB:OAB/MT 8313

 Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes 

de alterar d despacho prolatado o qual mantenho por entender que seu 

pedido está em desacordo da legislação vigente.

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos.

Cumpra-se a determinação do processo conexo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1145639 Nr: 29931-83.2016.811.0041

 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 DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO COIMBRA BARBOSA - 

OAB:OAB/RJ 117.806, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar nos autos no prazo legal.

Nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1162731 Nr: 37071-71.2016.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INEZ RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1184833 Nr: 45441-39.2016.811.0041

 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: VILSON GELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S.A, RENATO 

FRANCISCO KREMER, ARMANDO FERNANDES MORO, ATLAS 

AGROINDUSTRIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 15.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, JULIERME ROMERO - OAB:OAB/MT 6240

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para se manifestar 

sobre a correspondência devolvida, acostada nos autos, no qual consta 

indicação dos correios de "Mudou-se", e dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1266944 Nr: 26650-85.2017.811.0041

 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: CLARICE ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, JOSÉ ANTONIO 

EMANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIS NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10.579/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se a inclusão no polo passivo de todas as partes da ação 

principal, pois a ação aqui proferida de forma direta ou indireta a todos irá 

alcançar.

Em análise aos autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a liminar 

de manutenção de posse, em face da consolidação da arrematação do 

processo em apenso com a respectiva carta.

Na inicial a parte autora afirma que juntamente com seu esposo Sandro 

Silva de Jesus possui o imóvel de forma mansa e pacífica desde 1999.

Entretanto, na própria inicial relata que quando da penhora foi informado 

haver possuidor de boa fé no bem.

Reputa-se assim, que seu esposo teve conhecimento há muito da 

penhora. Não é só, em maio de 2017, seu esposo acima citado quando da 

primeira tentativa de emissão de posse do arrematante, afirmou qua já 

tinha conhecimento da ação em apenso, conforme ali exrado pela certidão 

de fl.163. Portanto, há precedente que há muito a autora teve 

conhecimento da ação executiva e arrematação e apenas em 16.11.17, 

veio interpor os embargos de terceiros.

Desta forma, inviável conceder liminar, diante da inexistência do "periculum 

in mora" e do "Fumus Boni Juris", considerando que a Carta de 

Arrematação se torna irrevogável o ato.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de 

imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para 

justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a liminar.

De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a 

outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada 

em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a 

designação de audiência de mediação.

Assim, cite-se para responder, constando às advertências legais.

Intime-se.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023785-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS E SCHURINGS LTDA - EPP (EXECUTADO)

CARLOS AUGUSTO LEITE (EXECUTADO)

MARIA FATIMA DE ALMEIDA LEITE (EXECUTADO)
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NOERCY BENTA DE AQUINO SCHURINGS (EXECUTADO)

LOURINIL LAURA NUNES DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1023785-72.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: BARROS E SCHURINGS LTDA - EPP, CARLOS 

AUGUSTO LEITE, MARIA FATIMA DE ALMEIDA LEITE, NOERCY BENTA DE 

AQUINO SCHURINGS, LOURINIL LAURA NUNES DE BARROS Vistos. 

Processo pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por esta 

razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

Exequente a devida regularização/recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2017. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023816-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE GOMES RIVA (EXECUTADO)

JESSICA GIOVANNA RIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1023816-92.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: JESSICA GIOVANNA RIVA, JANETE GOMES 

RIVA Vistos. Processo pendente de vinculação das custas e taxa judicial. 

Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

Exequente a devida regularização/recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, o qual autoriza a Comarca de Cuiabá-MT a utilizar o sistema 

de controle e identificação dos depósitos das diligências dos oficiais de 

justiça por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2017. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024358-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO TEIXEIRA DE GOIS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1024358-13.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: ADRIANO TEIXEIRA DE GOIS Vistos. Processo 

pendente de recolhimento/vinculação de custas e tax judiciarias. Nos 

termos dos artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, CITE a parte 

Requerida para responder, em quinze (15) dias (art. 335, III, do CPC/2015. 

Consigne-se a advertência de que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC/2015, art. 344). No entanto, a expedição da carta de citação é 

condicionada ao recolhimento das custas e taxa judiciais em quinze (15) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290, do 

NCPC. Intime-se. Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023866-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEBASTIAO DA SILVA (EXECUTADO)

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

ODEMILCE MARIA NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1023866-21.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME, 

JOSE SEBASTIAO DA SILVA, ODEMILCE MARIA NUNES DA SILVA Vistos. 

A princípio, verifica-se que está pendente de vinculação o recolhimento de 

custas e taxa judiciais. Por esta razão, no prazo de cinco (05) dias (art. 

290 do NCPC) realize o Exequente o devido recolhimento/regularização 

das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Recolhidas as custas, EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a 

parte Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) 

dias, a contar da citação, sob pena de lhe ser penhorado os bens 

ofertados em garantia de alienação fiduciária (Documento ID. 9260270, 

pág. 8/9), consoante arts. 829 e 830 e ss, do CPC. Se o executado não 

pagar o quantum debeatur ou não depositar o saldo devedor, efetuar-se-á 

penhora de: UM (1) CAVALO MECANICO-CAMINHÃO TRATOR, 

FABRICANTE EXTRA CAMINHOES LTDA, MARCA FORD, MODELO CARGO 

C 2429, ANO FABRICAÇÃO 2015, ANO MODELO 2015, 286 CV, À DIESEL, 

COR BRANCO ARTICO, CHASSI Nº 9BFYEALE8FBL83237, NOVO, 

R$235.000,00 E UM (1) TANQUE PARA TRANSPORTE LIQUIDO, 

SCHERRER, FABRICANTE TANQUES SÃO JOAO INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA – EPP, MARCA SCHERER, MODELO: GOTA TS AUTOPORTANTE 

COM AMORTECEDORES FRONTAIS, ANO FABRICAÇÃO 2015, ANO 

MODELO 2015, NOVO, Nº NIEV SP6=912115-F01223, VALOR 

R$40.500,00, sendo nomeado depositário o exequente ou quem este 

indicar. Proposta a presente execução de título extrajudicial, nos termos 

dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, 

ressaltando-se que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso 

queira, o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida 

pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de 
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averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do 

NCPC. Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC e inclua-se no 

mandado as disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem 

cumpridas pelo oficial de Justiça. No mais, em quinze (15) dias, o Autor 

comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, por meio do pagamento de guias 

das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 4 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024366-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1024366-87.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: NADIR DE SOUZA Vistos. Processo pendente de 

recolhimento/vinculação de custas e taxa de distribuição . Nos termos dos 

artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, CITE a parte Requerida para 

responder, em quinze (15) dias (art. 335, III, do CPC/2015. Consigne-se a 

advertência de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC/2015, art. 344). No 

entanto, a expedição da carta de citação é condicionada ao recolhimento 

das custas e taxa judiciais em quinze (15) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição nos termos do art. 290, do NCPC. Intime-se. 

Cuiabá/MT,10 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024372-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DE MOURA ALVES RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1024372-94.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: EVERTON DE MOURA ALVES RODRIGUES Vistos. 

Processo pendente de recolhimento/vinculação de custas e taxa de 

distribuição. Nos termos dos artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, 

CITE a parte Requerida para responder, em quinze (15) dias (art. 335, III, 

do CPC/2015. Consigne-se a advertência de que, não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC/2015, art. 344). No entanto, a expedição da carta de citação é 

condicionada ao recolhimento das custas e taxa judiciais em quinze (15) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290, do 

NCPC. Intime-se. Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023997-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON HIROSHI KIKUTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1023997-93.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: NELSON HIROSHI KIKUTA Vistos. Processo 

pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por esta razão, no 

prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente a devida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, o qual autoriza a Comarca de Cuiabá-MT a utilizar o sistema 

de controle e identificação dos depósitos das diligências dos oficiais de 

justiça por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cuiabá (MT), 8 de agosto de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025787-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1025787-15.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

S.A. RÉU: MICHELE COZZOLINO JUNIOR Vistos. Nos termos dos artigos 

246, I e 248, ambos do CPC/2015, CITE a parte Requerida para responder, 

em quinze (15) dias (art. 335, III, do CPC/2015. Consigne-se a advertência 

de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC/2015, art. 344). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 24 de 

agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024185-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA BICUDO VILELA DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1024185-86.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: CAMILA BICUDO VILELA DE FREITAS Vistos. 

Pendente de vinculação o recolhimento de custas e taxa judiciais. Por esta 

razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

Exequente o devido recolhimento/regularização das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Recolhidas as custas, EXPEÇA-SE 

O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 
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pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de lhe ser penhorado os bens ofertado em garantia de penhor 

cedular de primeiro grau (Documento ID. 9307796), consoante arts. 829, 

830, § 1º, ambos do NCPC. Se a parte executada não pagar o quantum 

debeatur ou não depositar o saldo devedor, efetuar-se-á penhora de: 90 

novilhas bovinas, raça Nelore, cor branca, com 19 meses de idade, no 

valor total de R$ 99.000,00 e 57 novilhas bovinas, raça Nelore, cor branca, 

com 18 meses de idade, no valor total de R$ 43.092,00, confome 

descrição do contrato em anexo a inicial, sendo nomeado depositário o 

exequente ou quem este indicar. Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC e inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 9 de agosto de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024363-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

URSULA LAZARA SCHURINGS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

LOURINIL LAURA NUNES DE BARROS (EXECUTADO)

U S INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1024363-35.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: U S INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - ME, 

URSULA LAZARA SCHURINGS DO NASCIMENTO, LOURINIL LAURA 

NUNES DE BARROS Vistos. Processo pendente de vinculação das custas 

e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do 

NCPC) realize o Exequente a devida regularização/recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, 

certifique-se e EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, por meio do pagamento de guias 

das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 10 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026862-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JORGE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1026862-89.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE JORGE DA 

COSTA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Defiro ao Autor os benefícios 

da AJG. Nos termos dos artigos 246, I e 248, ambos do CPC/2015, CITE a 

parte Requerida para responder, em quinze (15) dias (art. 335, III, do 

CPC/2015. Consigne-se a advertência de que, não sendo contestada a 

ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC/2015, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de 

setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024403-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMAR ARRUDA DA SILVA (EXECUTADO)

EDEMAR A. DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1024403-17.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: EDEMAR A. DA SILVA - ME, EDEMAR 

ARRUDA DA SILVA Vistos. Processo pendente de vinculação das custas 

e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do 

NCPC) realize o Exequente a devida regularização/recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, 

certifique-se e EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. E em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, por meio do pagamento de guias 

das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 10 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024525-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N.A.BATISTA - ME (EXECUTADO)

MONICA BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1024525-30.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: N.A.BATISTA - ME, MONICA BATISTA DE 

OLIVEIRA Vistos. Processo pendente de vinculação das custas e taxa 

judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) 

realize o Exequente a devida regularização/recolhimento das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e 

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, 

fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 10 de agosto de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1031003-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAN FOUAD SALIM (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1031003-54.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: ASSAN FOUAD 

SALIM EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE MT Vistos etc. Visando à segura apreciação do pedido de AJG 

formulado na inicial, determino que o embargante seja intimado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos comprovantes da condição 

financeira noticiada na espécie. Emendada a petição inicial, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 5 de outubro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1031003-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAN FOUAD SALIM (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1031003-54.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: ASSAN FOUAD 

SALIM EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE MT Vistos etc. Visando à segura apreciação do pedido de AJG 

formulado na inicial, determino que o embargante seja intimado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos comprovantes da condição 

financeira noticiada na espécie. Emendada a petição inicial, venham os 

autos conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 5 de outubro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024631-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA BICUDO VILELA DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1024631-89.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: CAMILA BICUDO VILELA DE FREITAS Vistos. 

Pendente de vinculação o recolhimento de custas e taxa judiciais. Por esta 

razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

Exequente o devido recolhimento/regularização das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Recolhidas as custas, EXPEÇA-SE 

O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de lhe ser penhorado os bens ofertado em garantia de penhor 

cedular de primeiro grau (Documento ID. 9371022), consoante arts. 829, 

830, § 1º, ambos do NCPC. Se a parte executada não pagar o quantum 

debeatur ou não depositar o saldo devedor, efetuar-se-á penhora de: 420 

(quatrocentas e vinte) novilhas bovinas, raça Nelore, com idade méida de 

trinta meses de idade, no valor total de R$ 544.320,00 (quinhentos e 

quarenta e quatro mil, trezentos e vinte reais), confome descrição do 

contrato em anexo a inicial, sendo nomeado depositário o exequente ou 

quem este indicar. Proposta a presente execução de título extrajudicial, 

nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os honorários 

advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos 

pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter certidão de que a 

execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da 

causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de 

outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos 

do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 usque 255, 

CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) 

dias, o Autor comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, 

nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 10 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031706-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - 192.976.297-68 

(REPRESENTANTE)

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB - RJ65541 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CARLOS JOSE DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1031706-82.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO MORADA S/A 

- EM LIQUIDACAO REPRESENTANTE: RUBEM PEREIRA DA SILVA JUNIOR 

RÉU: CARLOS JOSE DA SILVA Vistos etc. Visando à segura apreciação 

do pedido de AJG formulado na inicial, determino que a embargante seja 

intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos 

comprovantes da condição financeira noticiada na espécie. Emendada a 

petição inicial, venham os autos conclusos. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2017. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030670-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEX DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1030670-05.2017.8.11.0041 AUTOR: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO RÉU: RICARDO ALEX DIAS Vistos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, 

de plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 

(quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e 

honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 02 de 

outubro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025102-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIDROSOLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1025102-08.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: HIDROSOLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP Vistos. Processo 

pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por esta razão, no 

prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente a devida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 17 de agosto de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025165-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALEMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME - ME 

(EXECUTADO)

EDSON ISSAO ATAKIAMA (EXECUTADO)

CRISTIANE NEUMANN ATAKIAMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1025165-33.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: VALEMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PLASTICOS LTDA ME - ME, EDSON ISSAO ATAKIAMA, CRISTIANE 

NEUMANN ATAKIAMA Vistos. Processo pendente de vinculação das 

custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 

290 do NCPC) realize o Exequente a devida regularização/recolhimento 

das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, 

certifique-se e EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, por meio do pagamento de guias 

das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 17 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025192-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA BODNAR MASSAD GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

MAAT ENGENHARIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

RACHID SILVESTRE MASSAD GOMES DA SILVA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1025192-16.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: MAAT ENGENHARIA LTDA - EPP, RACHID 

SILVESTRE MASSAD GOMES DA SILVA, ANA LUCIA BODNAR MASSAD 

GOMES DA SILVA Vistos. Processo pendente de vinculação das custas e 

taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do 

NCPC) realize o Exequente a devida regularização/recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, 

certifique-se e EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, por meio do pagamento de guias 

das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 17 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025408-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN (EXECUTADO)

MARTA CAETANO DIAVAN (EXECUTADO)

LAURO DIAVAN NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1025408-74.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: MARTA CAETANO DIAVAN, LAURO DIAVAN 

NETO, MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN Vistos. Processo pendente 

de vinculação das custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de 

quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente a devida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 21 de agosto de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025744-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA PREIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1025744-78.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: CRISTINA PREIMA Vistos. Processo 

pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por esta razão, no 

prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente a devida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 24 de agosto de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025932-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA BARATELA RODRIGUES (EXECUTADO)

DANILO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

P.D.B. DA SILVA E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

PAMELA DANIERY BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

ROSEMEIRE BATISTA DE FREITAS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1025932-71.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: P.D.B. DA SILVA E CIA LTDA - ME, APARECIDO 

FRANCISCO DA SILVA, ROSEMEIRE BATISTA DE FREITAS DA SILVA, 

ANDREIA BARATELA RODRIGUES, DANILO BATISTA DA SILVA, PAMELA 

DANIERY BATISTA DA SILVA Vistos. A princípio, verifica-se que está 

pendente de vinculação o recolhimento de custas e taxa judiciais. Por esta 

razão, no prazo de cinco (05) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente 

o devido recolhimento/regularização das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Recolhidas as custas, EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 
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pena de lhe ser penhorado os bens ofertados em garantia de alienação 

fiduciária (Documento ID. 9559240), consoante arts. 829 e 830 e ss, do 

CPC, sendo nomeado depositário o exequente ou quem este indicar. 

Proposta a presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 

797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, 

ressaltando-se que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso 

queira, o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida 

pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de 

averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do 

NCPC. Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC e inclua-se no 

mandado as disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem 

cumpridas pelo oficial de Justiça. No mais, em quinze (15) dias, o Autor 

comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 24 

de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026526-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO ELINAURO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

JAQUELINE MARIA DE FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1026526-85.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: EVALDO ELINAURO DE ALMEIDA, 

JAQUELINE MARIA DE FARIA Vistos. Processo pendente de vinculação 

das custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias 

(ar t .  290 do NCPC) real ize o Exequente a  dev ida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 28 de agosto de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025462-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE FERNANDA PROENCA DA ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1025462-40.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALINE 

FERNANDA PROENCA DA ROSA Vistos etc. Tendo em vista o petitório de 

ID. 11313780, intime-se a parte autora para manifestar nos autos, no 

prazo de 05 (dias), sob pena de anuência tácita ao referido pleito. 

Intime-se. Expeça-se o necessário Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de janeiro 

de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031966-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEBIADES DA COSTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1031966-62.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: ALCEBIADES DA COSTA Vistos etc. Apesar do Autor trazer as 

guias de custas e taxa judiciais e os comprovantes de pagamento, há 

pendência de regularização da vinculação efetiva ao processo. Nos 

termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, a vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, 

ressaltando-se que a guia está disponível no site eletrônico 

www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, sendo obrigatória a 

inclusão do número do processo ora distribuído. Após a emissão da guia 

ela deverá ser juntada ao processo em no máximo sessenta (60) minutos. 

Pois bem. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(NCPC, art. 700). Defiro, pois, de plano a expedição do mandado de 

pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial 

(NCPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, 

ficará isento de custas e honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). 

Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não embargando, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). 

A expedição do mandado está condicionada a efetiva vinculação do 

recolhimento das custas e taxa judicial em quinze (15) dias (art. 290, do 

NCPC) sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2017. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032548-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JP CONSULTORIA, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

JULIA CAROLINA DIAS MONTEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1032548-62.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: JP CONSULTORIA, IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA EIRELI - ME, JULIA CAROLINA DIAS MONTEIRO Vistos etc. 

Processo pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por esta 

razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

Exequente a devida regularização/recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 
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MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 20 de outubro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032265-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA DAS GRACAS BARRETO RONDON (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1032265-39.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: VALERIA DAS GRACAS BARRETO 

RONDON Vistos etc. Processo pendente de vinculação das custas e taxa 

judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) 

realize o Exequente a devida regularização/recolhimento das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e 

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, 

fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 20 de outubro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022488-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAVO IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME (RÉU)

GONCALO PEREIRA DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1022488-30.2017.8.11.0041 AUTOR: OMNI FINANCEIRA S/A 

RÉU: BRAVO IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME, 

GONCALO PEREIRA DE ARRUDA Vistos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, 

de plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 

(quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e 

honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de agosto 

de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023508-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LACERDA NUNES (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1023508-56.2017.8.11.0041 AUTOR: SICREDI CENTRO 

NORTE RÉU: LUCIANO LACERDA NUNES Vistos. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 

devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, 

de plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 

(quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e 

honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 03 de agosto 

de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029919-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR PALHANO DA SILVA (RÉU)

INSTITUTO DE ENSINO CESUC LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1029919-18.2017.8.11.0041 AUTOR: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO RÉU: INSTITUTO DE ENSINO CESUC LTDA, JULIO CEZAR 
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PALHANO DA SILVA Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, de modo que a 

ação monitória é pertinente (NCPC, art. 700). Defiro, pois, de plano a 

expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos 

termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, nesse mandado, 

que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios 

(NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o 

réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a obrigação ou não 

embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial 

(NCPC, art. 702). A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judiciais pelo Autor, em quinze (15) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. 

Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026621-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

H D TEIXEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

HAMILTON DOMINGOS TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1026621-18.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: H D TEIXEIRA & CIA LTDA - ME, HAMILTON 

DOMINGOS TEIXEIRA, ANNA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA Vistos. 

Processo pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por esta 

razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

Exequente a devida regularização/recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 30 de agosto de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026699-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON HIROSHI KIKUTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1026699-12.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: NELSON HIROSHI KIKUTA Vistos. Pendente de 

vinculação o recolhimento de custas e taxa judiciais. Por esta razão, no 

prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente o devido 

recolhimento/regularização das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Recolhidas as custas, EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de lhe ser penhorado os bens ofertado em garantia de penhor 

cedular de primeiro grau (Documento ID. 9642258 – pág. 05), consoante 

arts. 829, 830, § 1º, ambos do NCPC. Se a parte executada não pagar o 

quantum debeatur ou não depositar o saldo devedor, efetuar-se-á 

penhora de: 90 (noventa) vacas, raça Nelore, com idade média de trinta 

meses de idade, no valor total de R$ 140.400,00 (cento e quarenta mil e 

quatrocentos reais), confome descrição do contrato em anexo a inicial, 

sendo nomeado depositário o exequente ou quem este indicar. Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC e inclua-se no mandado 

as disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 30 

de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029966-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEREMY SHING - ME (RÉU)

JEREMY SHING (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1029966-89.2017.8.11.0041 AUTOR: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO RÉU: JEREMY SHING - ME, JEREMY SHING Vistos. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e 

vem em petição devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de 

título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (NCPC, art. 

700). Defiro, pois, de plano a expedição do mandado de pagamento, com 

prazo de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas e honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de 

setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032021-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANA ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1032021-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ARIANA ARAUJO DE 

OLIVEIRA Vistos. Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna 

pela desistência da ação e consequente extinção do presente feito, 

desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não foi citada. 

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 10372799), 

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. P.I.C. Cuiabá (MT), 24 de outubro de 2017. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026481-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANE MARCIO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

22 de janeiro de 2018. PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DE ID 10207327, NO PRAZO DE 

05 DIAS SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026802-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS NOGUEIRA CAVALCANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1026802-19.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. EXECUTADO: MARCOS 

NOGUEIRA CAVALCANTE Vistos. Processo pendente de vinculação das 

custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 

290 do NCPC) realize o Exequente a devida regularização/recolhimento 

das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, 

certifique-se e EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, por meio do pagamento de guias 

das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 30 de agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027724-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO TZEU DE OLIVEIRA BRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1027724-60.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: MAURO TZEU DE OLIVEIRA BRAGA 

Vistos. Processo pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por 

esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

Exequente a devida regularização/recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 5 de setembro de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032536-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DE MACEDO SOUSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1032536-48.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FLAVIO DE 

MACEDO SOUSA Vistos etc. Conforme se depreende dos autos a parte 

autora pugna pela desistência da ação e consequente extinção do 

presente feito, desnecessária a anuência da requerida, eis que, ainda não 
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foi citada. Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos a desistência da ação formulada pela parte requerente (ID. 

10408958), 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. P.I.C. Cuiabá (MT), 25 de outubro de 2017. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032347-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA ALVES CORREA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1032347-70.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: NEUZA 

ALVES CORREA Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 25 de 

outubro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032449-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WILTON PEREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1032449-92.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: JOSE WILTON PEREIRA DE LIMA Vistos etc. Apesar do Autor 

trazer as guias de custas e taxa judiciais e os comprovantes de 

pagamento, há pendência de regularização da vinculação efetiva ao 

processo. Nos termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, a vinculação da 

guia de recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, 

ressaltando-se que a guia está disponível no site eletrônico 

www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, sendo obrigatória a 

inclusão do número do processo ora distribuído. Após a emissão da guia 

ela deverá ser juntada ao processo em no máximo sessenta (60) minutos. 

Pois bem. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada a efetiva vinculação do recolhimento das custas e taxa 

judicial em quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento 

da distribuição. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

25 de outubro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028145-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CBA TRANSPORTES EIRELI - ME (EXECUTADO)

EDUARDO BITTENCOURT SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1028145-50.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: CBA TRANSPORTES EIRELI - ME, EDUARDO 

BITTENCOURT SILVA Vistos. EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, 
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citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento apontado na 

inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, 

art. 829). Proposta a presente execução de título extrajudicial, nos termos 

dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, 

ressaltando-se que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso 

queira, o exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida 

pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de 

averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos 

a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do 

NCPC. Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no 

mandado as disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem 

cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 19 de 

setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032560-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J C BETIOLI LOCADORA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1032560-76.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: J C BETIOLI LOCADORA - ME Vistos. EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 25 de outubro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028204-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELAINE MARIA ULRICH (EXECUTADO)

BALTAZAR ULRICH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1028204-38.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: JOSELAINE MARIA ULRICH, BALTAZAR 

ULRICH Vistos. Processo pendente de vinculação das custas e taxa 

judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) 

realize o Exequente a devida regularização/recolhimento das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e 

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, 

fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 19 de setembro 

de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032725-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIVANEY BENTO TAVARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1032725-26.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN 

S.A. REQUERIDO: RIVANEY BENTO TAVARES Vistos etc. Intime-se o 

Autor a emendar a inicial trazendo aos autos o contrato com cláusula de 

alienação fiduciária referido na inicial, sob pena de indeferimento desta, 

em quinze (15) dias. E ainda, nos termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, 

deve o Autor promover a vinculação da guia de recolhimento das custas e 

taxa judiciais de distribuição da ação. Não sendo juntada a guia 

acompanhada do respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 

290, do NCPC, em cinco (05) dias, haverá o cancelamento da distribuição 

da presente demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2017. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028584-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DOMINGUES SHIMADA (EXECUTADO)

EDUARDO DOMINGUES SHIMADA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1028584-61.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: EDUARDO DOMINGUES SHIMADA - ME, 

EDUARDO DOMINGUES SHIMADA Vistos. Processo pendente de 

vinculação das custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze 

(15) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente a devida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 
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partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 19 de setembro 

de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028920-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICKTA DE SOUZA VELOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1028920-65.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: GLEICKTA DE 

SOUZA VELOSO Vistos. Processo pendente de vinculação das custas e 

taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do 

NCPC) realize o Exequente a devida regularização/recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, 

certifique-se e EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, por meio do pagamento de guias 

das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 19 de setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029051-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENICE FRANCA DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1029051-40.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: ADENICE FRANCA DE QUEIROZ Vistos. 

Pendente de vinculação o recolhimento de custas e taxa judiciais. Por esta 

razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

Exequente o devido recolhimento/regularização das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Recolhidas as custas, EXPEÇA-SE 

O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de lhe ser penhorado os bens ofertado em garantia de penhor 

cedular de primeiro grau (Documento ID. 9929781 – pág. 06), consoante 

arts. 829, 830, § 1º, ambos do NCPC. Se a parte executada não pagar o 

quantum debeatur ou não depositar o saldo devedor, efetuar-se-á 

penhora dos bens indicados na exordial, sendo nomeado depositário o 

exequente ou quem este indicar. Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC e inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por 

meio do pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo 

portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 19 de setembro de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029200-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (EXECUTADO)

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

MIRTA ROTHER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1029200-36.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, WILSON OLIVEIRA 

SOBRINHO, MIRTA ROTHER Vistos. Processo pendente de vinculação das 

custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 

290 do NCPC) realize o Exequente a devida regularização/recolhimento 

das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, 

certifique-se e EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, por meio do pagamento de guias 

das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 21 de setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032796-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CENTRO OESTE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1032796-28.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MAPFRE VERA 

CRUZ SEGURADORA S/A REQUERIDO: CENTRO DE FORMACAO DE 

CONDUTORES CENTRO OESTE LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição de bem 

móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligencia do 

oficial de justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2017. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032972-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO (REQUERIDO)

WILSON REGINALDO TOMIO (REQUERIDO)

TOMIO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1032972-07.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: TOMIO & CIA LTDA - ME, WILSON REGINALDO TOMIO, 

ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO Vistos etc. Trata-se de ação 

de busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição de 

bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora, com informação de que esta “mudou-se” (ID. 

10430299). Havendo o credor remetido a notificação para o endereço 

constante do contrato e ainda que não localizado o devedor por motivo de 

mudança, sem qualquer aviso à fiduciária, tem-se por eficaz a 

comunicação Ressalte-se ainda que o e. Superior Tribunal de Justiça já 

decidiu que, “havendo o credor remetido a notificação para o endereço 

constante do contrato e ainda que não localizado o devedor por motivo de 

mudança, sem qualquer aviso à fiduciária, tem-se por eficaz a 

comunicação”. (Agravo Regimental nº 0276163-57.2011.8.26.0000/50000, 

Rel. Des. José Malerbi, 27/02/2012). Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse 

demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente 

(a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"), 

defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito 

na exordial. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem 

descriminado no contrato anexo a inicial, depositando-se o bem em mãos 

dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de 

compromisso, SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 

EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA 

MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo Autor. Cite-se a 

parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, 

mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a 

solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou 

utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as 

expensas do Autor. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou 

seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA e inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxa judicial em quinze (15) dias (art. 290, do 

NCPC) sob pena de cancelamento da distribuição, bem como a 

comprovação do pagamento da diligencia do oficial de justiça em igual 

prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

outubro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033579-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO DONIZETE CALEGARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1033579-20.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ANGELO 

DONIZETE CALEGARI Vistos etc. Compulsando os autos, entendo 

necessária a correção do valor atribuído à causa, o que, pode ser 

determinado ex officio, quando inobservado pela parte o preciso valor da 

ação, como ocorrera na espécie, pois a requerente apontou valor da 

causa como sendo R$ 8.020,12, quando na verdade a soma das parcelas 

vencidas e vincendas do contrato em voga, totaliza a monta de R$ 

25.603,26, quantia essa correspondente ao valor adequado da ação. 

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA - PARCELAS 

VENCIDAS E VINCENDAS - TOTALIDADE DO DÉBITO – “O valor da causa 

nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente deve 

corresponder ao montante concernente às parcelas vencidas e vincendas 

na data do ajuizamento da demanda”. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO, com determinação. Processo AI 21700734920158260000 SP 

2170073-49.2015.8.26.0000. Orgão Julgador26ª Câmara de Direito 

Privado. Publicação25/09/2015 Julgamento 24 de Setembro de 2015. 
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Relator Antonio Nascimento (grifamos) Nestes termos, corrijo o valor 

atribuído à causa que passa a ser R$ 25.603,26 (vinte e cinco mil reais 

seiscentos e três reais e vinte e seis centavos), devendo o autor, recolher 

às custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Pois bem. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa 

jurídica de direito privado, já qualificada na presente ação, contra ANGELO 

DONIZETE CALEGARI, igualmente qualificado. Na exordial o autor requereu 

a busca e apreensão de um veículo marca FIAT, modelo PALIO WEEKEND 

TREKKING 1.4 8v , ano de fabricação 2009 , cor BEGE , placa n NCA5441 , 

chassi 9BD17350MA4305692, com o argumento de que o devedor, 

encontra-se inadimplente com parcelas do contrato de financiamento 

celebrado entre as partes. A presente ação foi devidamente instruída com 

o demonstrativo do débito e o instrumento de notificação para efeitos de 

constituição em mora da parte devedora. Assim, estando preenchidos os 

requisitos necessários para a concessão da liminar de busca e 

apreensão, conforme estabelece o art. 3º, do Decreto-lei n. 911/69, 

DEFIRO LIMINARMENTE, determinando a busca e apreensão do bem 

descrito na exordial. Comprovado o pagamento das custas iniciais, 

expeça-se mandado de busca e apreensão do bem descriminado no 

contrato anexo a peça vestibular, depositando-se o bem em mãos dos 

procuradores da instituição financeira, mediante termo de compromisso, 

SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE 

EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA 

MORA, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos tributários ou 

não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo autor. Cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da execução da 

liminar. Fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas da parte autora. Cumpra-se 

nos termos do art. 536, § 2º, do CPC, e incluam-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC para serem cumpridas pelo 

oficial de Justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 31 de outubro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033591-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLITON RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1033591-34.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: WELLITON RODRIGUES DA 

CONCEICAO Vistos. A constituição em mora do devedor deverá ser 

comprovada por carta registrada expedida por intermédio do Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 

Inteligência do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A notificação 

sempre deve ser dirigida ao endereço do cliente, que consta no contrato. 

Destaco, que não é necessário o recebimento pessoal da notificação pelo 

cliente neste caso, bastando apenas o recebimento da notificação, porém 

somente se a notificação foi direcionada ao endereço constante no 

contrato. Caso outro, seria considerada válida para comprovação da mora 

a notificação enviada a endereço diverso do contrato se o recebimento da 

notificação for pessoal, ou seja, se constasse a assinatura do devedor. 

No caso dos autos, verifica-se, que a notificação do réu, realizada 

através de notificação extrajudicial, foi expedida para endereço de forma 

incompleta, eis que no documento de ID nº 10531466 - Pág. 1, não constou 

o número da casa mencionada no contrato litigioso, razão pela qual o 

comprovante de correspondência de ID nº 10531466 - Pág. 2, foi 

devolvida com a seguinte anotação: “endereço suficiente para entrega”. É 

importante assinalar, nesse ponto, que não é prudente a deferência como 

válida de notificação que não respeita o exato domicílio do devedor 

descrito no ajuste firmado entre as partes. Com efeito, a identificação das 

casas com números distintos e específicos, tem a finalidade de localiza-la 

na extensão da rua ou avenida. Portanto, tendo em vista que a 

correspondência de notificação do requerido foi encaminhada a endereço 

impreciso do descrito no contrato, nos termos do art. 330, I, do CPC, deve 

o autor emendar a inicial para trazer aos autos comprovante válido de 

notificação sob pena de indeferimento desta, em quinze (15) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 7 de novembro de 2017 Jorge Iafelice 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034467-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONANTHAN SCHMITZ PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1034467-86.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

JHONANTHAN SCHMITZ PEREIRA Vistos etc. Compulsando os autos, 

entendo necessária a correção do valor atribuído à causa, o que, pode 

ser determinado ex officio, quando inobservado pela parte o preciso valor 

da ação, como ocorrera na espécie, pois a requerente apontou valor da 

causa como sendo R$ 7.962,81, quando na verdade a soma das parcelas 

vencidas e vincendas do contrato em voga, totaliza a monta de R$ 

12.660,81, quantia essa correspondente ao valor adequado da ação. 

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA - PARCELAS 

VENCIDAS E VINCENDAS - TOTALIDADE DO DÉBITO – “O valor da causa 

nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente deve 

corresponder ao montante concernente às parcelas vencidas e vincendas 

na data do ajuizamento da demanda”. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO, com determinação. Processo AI 21700734920158260000 SP 

2170073-49.2015.8.26.0000. Orgão Julgador26ª Câmara de Direito 

Privado. Publicação25/09/2015 Julgamento 24 de Setembro de 2015. 

Relator Antonio Nascimento (grifamos) Nestes termos, corrijo o valor 

atribuído à causa que passa a ser R$ 12.660,81 (DOZE MIL E SEISCENTOS 

E SESSENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), devendo o autor, 

recolher às custas complementares, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Pois bem. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta 

por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

pessoa jurídica de direito privado, já qualificada na presente ação, contra 

JHONANTHAN SCHMITZ PEREIRA, igualmente qualificada. Na exordial o 

autor requereu a busca e apreensão de 01 (um) veiculo automotor, 

MARCA/MODELO: CHEVROLET/PRISMA LT 1.4 8v(Econo.Flex) 4P (AG) 

Completo, ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO: 2011/2012, COR: PRATA, 

PLACA: NXC4196, CHASSI: 9BGRP69X0CG154168, RENAVAM: 

339799358, com o argumento de que a devedora encontra-se inadimplente 

com parcelas do contrato de financiamento celebrado entre as partes. A 

presente ação foi devidamente instruída com o demonstrativo do débito e o 

instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora da parte 

devedora. Assim, estando preenchidos os requisitos necessários para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, conforme estabelece o art. 

3º, do Decreto-lei n. 911/69, DEFIRO LIMINARMENTE, determinando a 

busca e apreensão do bem descrito na exordial. Comprovado o 

pagamento das custas iniciais, expeça-se mandado de busca e 

apreensão do bem descriminado no contrato anexo a peça vestibular, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da instituição 

financeira, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA A SUA 

RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO 

PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso de ordem judicial 

expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da 

ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada pelo 
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autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 

(cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a 

contar da execução da liminar. Fica desde já autorizada a solicitação de 

auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou utilização de 

serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as expensas da 

parte autora. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, do CPC, e 

incluam-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC para 

serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034122-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1034122-23.2017.8.11.0041 AUTOR: CICERO DA SILVA RÉU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos 

etc. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita 

vindicados na peça isagógica. Tem-se em perspectiva ação ordinária de 

readequação e restituição de valores pagos indevidamente cumulada com 

pedido de liminar ajuizada por CÍCERO DA SILVA em face de BV 

FINANCEIRA SA, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. É o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO: A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do 

CPC, e será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, 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.” (grifamos). Conquanto, 

conjecturo que não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, 

considerando que os elementos de convicção apresentados no presente 

momento processual pelo requerente não denotam o probabilidade do 

direito, uma vez que, as questões ventiladas na exordial não possuem 

amparo na jurisprudência predominante dos Tribunais Superiores. Não 

posso deixar de enfatizar, que se torna dicotômico o deferimento do pleito 

liminar de manutenção do bem, por meio do deposito integral em juízo da 

parcela ajustada, eis que, adimplida a prestação no prazo e lugar correto, 

inexiste mora, logo, não haverá apreensão do bem, tampouco a inserção 

do nome do autor nos bancos de proteção ao crédito por este débito. É 

preciso não deslembrar que, reconhecida a procedência da demanda, 

valores pagos indevidamente pelo devedor, serão ressarcidos com juros e 

correção monetária. Com efeito, a instituição financeira, ora requerida, 

possui capital suficiente para arcar com tal monta caso condenada, por 

isso inexiste risco ao resultado útil do processo. Corroborando o 

entendimento profligado nesta decisão trago à colação os seguintes 

arestos: “Em sede de ação que questiona a abusividade de cláusulas de 

contratos de financiamento, o pedido de tutela antecipada que autoriza o 

depósito de valores elaborados unilateralmente pela parte interessada, a 

fim de evitar a inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção 

ao crédito e descaracterizar a mora, precisa estar fundamentado na 

verossimilhança do direito alegado. Ademais, importa considerar a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." Agravo não provido. 

Processo AI 1501042420118260000 SP 0150104-24.2011.8.26.0000 

Orgão Julgador12ª Câmara de Direito Privado Publicação 23/09/2011. 

Julgamento 21 de Setembro de 2011. Relator Sandra Galhardo Esteves 

(destacamos) “Ementa - TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS 

BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE 

DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COBRANÇA DE JUROS ACIMA DE 12% 

AO ANO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. PEDIDO DE DEPÓSITO DE 

VALORES “INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO 

ELABORADO UNILATERALMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. O pedido 

liminar deve estar fundamentado, dentre outros requisitos, na 

plausibilidade do direito invocado. Agravo não provido. Processo AG 

2089803520128260000 SP 0208980-35.2012.8.26.0000. TJ –SP Órgão 

Julgador 12ª Câmara de Direito Privado. Julgamento 24 de Outubro de 

2012. Relator Sandra Galhardo Esteves” (grifamos) “TUTELA 

ANTECIPADA. Revisional de contrato bancário c.c. consignação judicial do 

valor tido como incontroverso. Manutenção da posse do veículo financiado 

e impossibilidade de inscrição do nome do mutuário nos cadastros de 

inadimplentes. Impossibilidade. Jurisprudência desta C. Câmara. Recurso 

não provido”. (AI n.º 0104336-41.2012.8.26.0000 TJSP/12ª Câmara de 

Direito Privado” (grifo nosso) ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela lançado na inicial. No 

mais, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do 

Recurso Especial n. 1.578.526-SP, determinou a suspensão de todos os 

processos que abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito, 

determino o sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria 

posta à liça, ficando a cargo da parte autora, informar acerca do referido 

julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 8 

de novembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1033281-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE BARROS ROSENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

22 de janeiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1033281-28.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 33.000,00 ESPÉCIE: 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32) Advogado do(a) AUTOR: 

ANGELICA ANAI ANGULO - MT19028/O OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª 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 ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035216-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO DA SILVA BOTOF (EXECUTADO)

PUMP CHOPP GRILL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1035216-06.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: PUMP CHOPP GRILL COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME, FABRICIO DA SILVA BOTOF Vistos etc. 

Inicialmente, nos termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, intime-se a parte 

exequente para promover a vinculação da guia de recolhimento das 

custas e taxa judiciais de distribuição da ação, ressaltando-se que a guia 

está disponível no site eletrônico www.tjmt.jus.br no link emissão de guia 

eletrônica, sendo obrigatória a inclusão do número do processo ora 

distribuído. Após a emissão da guia ela deverá ser juntada ao processo 

em no máximo sessenta (60) minutos. Não sendo juntada a guia 
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acompanhada do respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 

290, do NCPC, em quinze (15) dias, haverá o cancelamento da distribuição 

da presente demanda. Pois bem. Comprovado o pagamento das custas 

iniciais, citem-se os executados, na forma requerida na inicial para, no 

prazo de 03 (três) dias, pagar o débito, sob pena de serem penhorados 

tantos bens quantos bastem para a quitação da dívida. Por ocasião da 

constrição patrimonial referenciada deverá o Sr. Meirinho proceder 

também à avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o respectivo auto 

e de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, os executados, 

consoante o disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os fins do artigo 

914, do mesmo diploma legal. Após, intime-se o credor da aludida penhora. 

Fixo de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos 

percentuais) sobre o valor do débito, e para as hipóteses de pronto 

pagamento, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de 

novembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035431-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MATOS MEDEIROS (EXECUTADO)

ANTERSON OSVINO RECH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1035431-79.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: ANTERSON OSVINO RECH, RODRIGO MATOS 

MEDEIROS Vistos etc. Inicialmente, nos termos do Provimento n.º 

22/2016-CGJ, intime-se a parte exequente para promover a vinculação da 

guia de recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, 

ressaltando-se que a guia está disponível no site eletrônico 

www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, sendo obrigatória a 

inclusão do número do processo ora distribuído. Após a emissão da guia 

ela deverá ser juntada ao processo em no máximo sessenta (60) minutos. 

Não sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no 

prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em quinze (15) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Pois bem. 

Comprovado o pagamento das custas iniciais, citem-se os executados, na 

forma requerida na inicial para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito, 

sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a 

quitação da dívida. Por ocasião da constrição patrimonial referenciada 

deverá o Sr. Meirinho proceder também à avaliação dos bens penhorados, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, intimando, na mesma 

oportunidade, os executados, consoante o disposto no artigo 829, §1º, do 

CPC e para os fins do artigo 914, do mesmo diploma legal. Após, intime-se 

o credor da aludida penhora. Fixo de plano, os honorários advocatícios em 

10% (dez pontos percentuais) sobre o valor do débito, e para as 

hipóteses de pronto pagamento, o valor dos honorários advocatícios será 

reduzido pela metade. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 394297 Nr: 29786-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA PIRES DE NORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12.642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 Autos n.º 394297 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido, observando os parâmetros delineados na sentença de fls. 

168/176.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1060207 Nr: 51177-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HICHAM COMERCIO DE CONFECÇOES DE ROUPAS 

LTDA ME, HUSSEIN HICHAM DARWISCH, HUSSEIN HICHAM DARWISH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Autos n.º 1060207 – Embargos à execução

Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fl. 14).

Desnecessária a concordância da parte ré, eis que não citada dos termos 

da presente demanda.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente à fl. 14, fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Sem custas e demais despesas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

 Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 795657 Nr: 1996-73.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE ARAUJO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO CITIBANK S/A, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL S/A, BANCO BRADESCO S/A, PORTOSEG S/A 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CARVALHO DIAS - 

Defensor Público - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breiner Ricardo Diniz 

Machado - OAB:84.400 /OAB/MG, CARLA DE PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844, EUGÊNIO REYNALDO PALAZZI JR - OAB:128.126SP, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, MAURO PAULO 

GALERA - OAB:OAB/MT 3056, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, para rejeitar a tese de abusividade de descontos 

consignados postas nas pretensões iniciais do Autor, reputando regulares 

e razoáveis os descontos contratuais impugnados, tornando, por 

conseguinte, sem efeito a liminar concedida na espécie.CONDENO a 

Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

da parte contrária, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º, do NCPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao 
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disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG.Decorrido 

o prazo recursal, restitua-se o importe depositado judicialmente nos autos 

a requerente, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos, 

mediante as cautelas devidas.P. I. C.Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 

2018.Jorge Iafelice dos SantosJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 846852 Nr: 50406-65.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ADALBERTO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15.488/MT, VITOR ALMEIDA DA SILVA - OAB:14.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de cinco dias, manifeste acerca do cálculo apresentado pela 

contadoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 846852 Nr: 50406-65.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO ADALBERTO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15.488/MT, VITOR ALMEIDA DA SILVA - OAB:14.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 846852 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente o comando judicial de fl. 118.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1011514 Nr: 28209-48.2015.811.0041

 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: JEFERSON FERREIRA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - 

OAB:18.898/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUNTE 

CAÑAL - OAB:MT/ 13578-A, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12090-MT

 Diante do exposto, e pelo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, para rejeitar a tese de abusividade postas 

nas pretensões iniciais do Autor.

CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em R$ 3.000,00, com 

espeque no artigo 85, §8º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita 

ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas.

P. I. C.

Cuiabá/MT, 9 de novembro de 2017.

Jorge Iafelice dos Santos

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027959-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOVIRGE RIBEIRO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1027959-27.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DOVIRGE RIBEIRO 

BATISTA REQUERIDO: BANCO BMG S/A Vistos. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c 

Indenizatória por Danos Morais c/c Pedido de Liminar proposta por 

DOVIRGE RIBEIRO BATISTA em face de BANCO BMG S/A. A autora 

postula pela declaração de nulidade dos débitos, indenização por danos 

morais, e requer a tutela antecipada para suspender os descontos em sua 

folha de pagamento. Com a inicial vieram os documentos pertinentes à 

espécie. É o relatório. Fundamento e decido. De plano, DEFIRO a AJG à 

autora. Conforme se verifica dos autos e da própria narrativa exordial, os 

descontos efetuados na folha de pagamento da autora ocorrem desde o 

ano de 2014. Portanto, os descontos alegadamente abusivos são 

efetuados há mais de três anos, o que descaracteriza a urgência aduzida, 

não se desincumbindo do ônus de demonstrar a grave lesão ou perigo de 

dano causado, caso não seja concedida a medida. A medida antecipatória 

visa atender situações de urgência, em que eventual delonga na 

prestação jurisdicional pode causar dano ao direito da autora, o que não é 

o caso dos autos, uma vez que após quatro anos, ingressou em juízo. Não 

vislumbro verossimilhança nas alegações da autora, motivo pelo qual 

INDEFIRO o pedido antecipatório pleiteado na inicial para limitação dos 

descontos pelo requerido em razão da ausência dos requisitos elencados 

no art. 300, do CPC. No mais, nos anais desta Unidade Judiciária, no que 

diz respeito aos processos que envolvem Instituição Bancária em Geral, 

as conciliações representam um percentual baixíssimo, bem próximo de 

zero, antevendo-se clara inutilidade na designação da audiência prevista 

no art. 334, caput, do CPC, sendo sua designação um ato processual que 

na verdade contraria os princípios da celeridade e economia processual, 

razão porque deixo de designar tal audiência. Nos termos dos artigos 246, 

I e 248, ambos do CPC/2015, CITE-SE a parte Requerida para responder, 

em quinze (15) dias (art. 335, III, do CPC/2015. Consigne-se a advertência 

de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC/2015, art. 344). 

Intime-se. Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027962-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1027962-79.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SELMA MENDES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatória por 

Danos Morais c/c Pedido de Liminar proposta por SELMA MENDES DA 

SILVA em face de BANCO BMG S/A. A autora postula pela declaração de 

nulidade dos débitos, indenização por danos morais, e requer a 

concessão de tutela antecipada de urgência para suspender os 

descontos em sua folha de pagamento, provenientes de débitos de cartão 

de crédito, tendo em vista a alegação de nunca ter contratado este 

serviço junto ao requerido. Com a inicial vieram os documentos pertinentes 

à espécie. É o relatório. Fundamento e decido. De plano, DEFIRO a AJG à 

autora. Conforme se verifica dos autos e da própria narrativa exordial, os 

descontos efetuados na folha de pagamento da autora ocorrem desde o 

ano de 2012. Portanto, os descontos alegadamente abusivos são 

efetuados há mais de cinco anos, o que descaracteriza a urgência 

aduzida, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a grave lesão ou 

perigo de dano causado, caso não seja concedida a medida. A medida 
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antecipatória visa atender situações de urgência, em que eventual delonga 

na prestação jurisdicional pode causar dano ao direito da autora, o que 

não é o caso dos autos, uma vez que após quatro anos, ingressou em 

juízo. Não vislumbro verossimilhança nas alegações da autora, motivo pelo 

qual INDEFIRO o pedido antecipatório pleiteado na inicial para limitação dos 

descontos pelo requerido em razão da ausência dos requisitos elencados 

no art. 300, do CPC. No mais, nos anais desta Unidade Judiciária, no que 

diz respeito aos processos que envolvem Instituição Bancária em Geral, 

as conciliações representam um percentual baixíssimo, bem próximo de 

zero, antevendo-se clara inutilidade na designação da audiência prevista 

no art. 334, caput, do CPC, sendo sua designação um ato processual que 

na verdade contraria os princípios da celeridade e economia processual, 

razão porque deixo de designar tal audiência. Nos termos dos artigos 246, 

I e 248, ambos do CPC/2015, CITE-SE a parte Requerida para responder, 

em quinze (15) dias (art. 335, III, do CPC/2015. Consigne-se a advertência 

de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC/2015, art. 344). 

Intime-se. Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1028157-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAVIO DE ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO OAB - MT22997/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1028157-64.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SAVIO DE 

ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA - ME REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. Cuida-se de tutela cautelar antecedente ajuizada 

por SAVIO DE ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA –ME, 

representada por SEBASTIÃO SÁVIO DE ALBUQUERQUE em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A, ambos qualificadas, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos aduzidos na exordial. É a síntese do necessário. Fundamento e 

decido. Inicialmente, diante dos documentos juntados nos autos, defiro, 

por ora, os benefícios da AJG postulado. Pois bem. O artigo 305 do Código 

de Processo Civil em vigor regulamenta o procedimento da tutela cautelar 

requerida em caráter antecedente, nos seguintes termos: “Art. 305. A 

petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter 

antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do 

direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a 

que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o 

disposto no art. 303. (grifamos) Portanto, os requisitos para a concessão 

da medida cautelar em caráter antecedente são: exposição sumária do 

direito enfocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Atento a tais parâmetros, entendo que não é o caso do 

deferimento da liminar requerida na peça de ingresso, considerando que 

os elementos de convicção apresentados pela parte autora não denotam, 

nesta fase de cognição sumária, a referido perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Posto que, tanto o requerente quanto o seu 

representante legal, possuem outras anotações no Sistema de Proteção 

de Crédito, conforme de infere dos Ids. nº 9800154, 9800170 e 9800146, 

além disso, o pleito não se reveste da aparência do bom direito, a medida 

que o próprio demandante confirma a realização da avença, logo, a 

discussão quanto a taxa de juros, não eximirá o devedor de saldar a 

divida. Para mais, inexistem documentos nos autos hábeis a comprovar 

que a pessoa indicada no ID de nº 9800140, qual seja, BENEDITO 

ALBUQUERQUE DA SILVA, figurou como avalista no contrato firmando 

entre os litigantes. Deste modo, rememoro, que ninguém é dado pleitear em 

nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei, cenário esse 

ausente nos autos. Dessa forma, calcado num critério de razoabilidade e 

até pelo objeto da avença litigiosa, prudente, que se aguarde a 

triangulação processual, momento em que possivelmente haverá melhores 

elementos nos autos para eventualmente reanalisar o pedido antecipatório 

em tela. Corroborando o entendimento profligado nesta decisão, trago a 

colação os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA 

BAIXAR RESTRIÇÕES APONTADAS EM NOME DO AGRAVANTE NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SCPC E SERASA). INEXISTENTES 

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR PRETENDIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. Por força do artigo 273, caput, do Código de Processo Civil, a 

prova inequívoca da verossimilhança das alegações é imprescindível à 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Processo AI 

2732171520118260000 SP 0273217-15.2011.8.26.0000. Orgão 

Julgador31ª Câmara de Direito Privado. Publicação24/11/2011. 

Julgamento22 de Novembro de 2011. Relator Armando Toledo.” 

(negritamos) “TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO 

DO INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. Tutela antecipada. 

Verossimilhança das alegações do agravante. Ausência. Não se conhece 

com maior profundidade o alegado negócio firmado pelo agravante 

envolvendo a empresa Transportes Dalçoquio Ltda, vez que não consta 

tenha sido celebrado por escrito o contrato de compra e venda ou de 

cessão de cotas, assim como não se conhece os motivos pelos quais à 

aludida compra não se seguiu a respectiva alteração do Contrato Social. 

Tampouco é possível saber qual é a efetiva relação jurídica estabelecida 

entre o agravante e os agravados, que constam como titulares da 

empresa. Necessidade de melhor conhecimento da controvérsia, 

especialmente após a defesa, ampliando-se a cognição. A decisão 

agravada foi prudente e cautelosa ao indeferir a tutela antecipada. 

Reexame do pedido após a defesa, ou da produção de provas ou quando 

evidenciados os elementos de convicção necessários a amparar as 

alegações do agravante. Manutenção da decisão. Recurso não provido.” 

(grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA. INDEFERIMENTO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULO. 

PROCURAÇÃO IN REN SUEM. RESCISÃO CONTRATUAL. 

INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA 

DE VEROSSIMILHANÇA. ART. 273 CPC. DECISÃO MANTIDA.Processo: AGI 

20150020137523. Relator(a): JOÃO EGMONT. Julgamento:01/07/2015. 

Órgão Julgador: 2ª Turma Cível. Publicação: Publicado no DJE : 09/07/2015 

. Pág.: 253”. (destacamos) Isto posto, INDEFIRO a liminar pretendida. 

Cite-se o requerido, nos termos do artigo 306, do Código de Processo Civil 

para oferecer, querendo, contestação, com indicação de provas, no prazo 

de 05 (cinco) dias, com as advertências legais. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2017. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030895-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO Z2 IMPORTACAO E EXPORTACAO ELETRO-ELETRONICOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO (EXECUTADO)

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1030895-25.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A EXECUTADO: GRUPO Z2 IMPORTACAO E EXPORTACAO 

ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, MICHELE COZZOLINO JUNIOR, 

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO Vistos. Inicialmente, 

nos termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, intime-se a parte exequente 

para promover a vinculação da guia de recolhimento das custas e taxa 

judiciais de distribuição da ação, ressaltando-se que a guia está disponível 

no site eletrônico www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, 

sendo obrigatória a inclusão do número do processo ora distribuído. Após 

a emissão da guia ela deverá ser juntada ao processo em no máximo 

sessenta (60) minutos. Não sendo juntada a guia acompanhada do 

respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em 

quinze (15) dias, haverá o cancelamento da distribuição da presente 

demanda. Pois bem. Comprovado o pagamento das custas iniciais, 

citem-se os executados, na forma requerida na inicial para, no prazo de 
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03 (três) dias, pagar o débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para a quitação da dívida. Por ocasião da constrição 

patrimonial referenciada deverá o Sr. Meirinho proceder também à 

avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos, intimando, na mesma oportunidade, os executados, consoante o 

disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os fins do artigo 914, do 

mesmo diploma legal. Após, intime-se o credor da aludida penhora. Fixo de 

plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos percentuais) sobre 

o valor do débito, e para as hipóteses de pronto pagamento, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de outubro de 2017. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031539-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDNA DE SOUZA ROCHA (EXECUTADO)

ROGERIO DE SOUZA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1031539-65.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: R S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 

LTDA - ME, EDNA DE SOUZA ROCHA, ROGERIO DE SOUZA ROCHA 

Vistos etc. Processo pendente de vinculação das custas e taxa judicial. 

Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

axequente a devida regularização/recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (CPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos artigos 797 e 798 ambos do CPC, fixo de 

plano, os honorários advocatícios de dez por cento 10% (dez por cento) 

do valor da causa, a serem pagos pela executada, ressaltando-se que no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do CPC. 

Cumpra-se na forma dos artigos 829 e 830 do CPC, bem como, inclua-se 

no mandado as disposições dos arts. 252 usque 255, 2015, para serem 

cumpridas pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias, deve a parte autora 

comprovar o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, por meio do pagamento de guias 

das diligências emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 16 de outubro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031447-87.2017.8.11.0041

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)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON WESLEY NASCIMENTO CERQUEIRA (EXECUTADO)

REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1031447-87.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS 

PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: JEFFERSON WESLEY NASCIMENTO CERQUEIRA, 

REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA Vistos. Processo pendente de 

vinculação das custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze 

(15) dias (art. 290 do NCPC) realize o axequente a devida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (CPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos artigos 797 e 798 ambos do CPC, fixo de 

plano, os honorários advocatícios de dez por cento 10% (dez por cento) 

do valor da causa, a serem pagos pela executada, ressaltando-se que no 

caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do CPC. 

Cumpra-se na forma dos artigos 829 e 830 do CPC, bem como, inclua-se 

no mandado as disposições dos arts. 252 usque 255, 2015, para serem 

cumpridas pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias, deve a parte autora 

comprovar o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, por meio do pagamento de guias 

das diligências emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 16 de outubro de 2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023154-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY OLIVEIRA PAES DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1023154-31.2017.8.11.0041 REQUERENTE: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO REQUERIDO: SIDNEY OLIVEIRA PAES DE BARROS 

Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 
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artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 14/04/2016, 

o qual autoriza a Comarca de Cuiabá-MT a utilizar o sistema de controle e 

identificação dos depósitos das diligências dos oficiais de justiça por meio 

do pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá (MT), 04 de 

agosto de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032732-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO OAB - MT0021358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001024-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSAN REDA HACHEN JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 0 1 0 2 4 - 1 3 . 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: ROSSAN REDA 

HACHEN JUNIOR 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. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 22 de janeiro 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: 1001027-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO SPINELLI SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 0 1 0 2 7 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: NIVALDO 

SPINELLI SILVA Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021348-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO MATTOSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TOMAZETI CARRARA OAB - MT5967-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021348-58.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória 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, 15 de dezembro de 2017. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019603-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1019603-43.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença 

o acordo celebrado pelas partes extrajudicialmente, para a quitação do 

débito, consoante documentos de ID’s 10246808 e 10246949, havendo a 

concordância expressa do requerido, pondo fim ao litígio. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “c”, do Código de Processo Civil. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente, 

obrigação que fica suspensa por ser este beneficiário da justiça gratuita, 

decisão de ID 8852075. 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, 22 de novembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015844-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA LIMA DOS SANTOS CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1015844-08.2016.8.11.0041 AUTOR: FATIMA LIMA DOS SANTOS 

CASTRO RÉU: BANCO PAN AMERICANO Despacho Vistos etc. 

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as. Servindo a publicação desta 
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decisão como intimação. AT/Cuiabá, 29 de novembro de 2016. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015844-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA LIMA DOS SANTOS CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1015844-08.2016.8.11.0041 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, 05 

de junho de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024682-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS PEGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559/O (ADVOGADO)

PEDRO MARTINS CARDOSO OAB - 369.300.831-00 (REPRESENTANTE)

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1024682-03.2017.8.11.0041 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 – 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. Intimem-se. Cite-se. Cumpra-se. 

A/Cuiabá, 22 de novembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001048-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMARA FERNANDES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1001048-41.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VILMARA FERNANDES DA COSTA 

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. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 22 de janeiro 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: 1001062-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA FEBOLI MANSANO DE ABREU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1001062-25.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: FERNANDA FEBOLI MANSANO DE ABREU 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. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016444-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M A COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT0008649A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016444-92.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. M.A. Comércio de 

Roupas e Acessórios Ltda ME propôs Ação de Revisão Contratual, 

Consignação em Pagamento e Indenização por Danos Morais em face de 

Banco do Brasil S/A, no entanto requereu desistência do feito junto ao ID 

10558361, com a concordância expressa do requerido junto ao ID 

10586343. 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. Ante a 

renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 
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arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 28 de 

novembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018558-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINIZ DA SILVA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018558-04.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Diniz da Silva Moraes 

ajuizou a presente Medida Cautelar de Exibição de Documentos em 

desfavor de Banco Votorantim S/A, ambos devidamente qualificados e 

representados nos autos, expondo e requerendo o que segue. Alegou 

que firmou junto ao requerido um contrato de empréstimo consignado, mas 

que não recebeu cópia do mesmo. 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, bem como a consequente condenação deste ao 

pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Pugnou pelos meios regulares de 

prova, deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Em decisão de ID 

8296537 foi deferido o pedido liminar para que o requerido apresentasse 

todos os documentos solicitados pelo requerente, concedidos os 

benefícios da justiça gratuita e determinada a citação do requerido para 

contestar a ação no prazo de 05 (cinco) dias. Regularmente citado (ID 

9490681), o requerido apresentou contestação junto ao ID 8789694 e 

documentos de ID’s 8789699, 8789701 e 8789709, tempestivamente (ID 

9490864). No mérito, argumentou que o contrato de n. 107139595 foi 

firmado entre o requerente e a BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento 

e Investimento, não se negou a apresentar os documentos ao requerido, 

pleiteando seja julgada a ação improcedente, com a condenação do 

requerente em custas processuais e honorários. Devidamente intimado, o 

requerente apresentou impugnação à contestação junto ao ID 9595087, 

contrapondo aos argumentos do requerido e ratificando seus pedidos 

iniciais. Vieram-me os autos em conclusão. É o relatório. Fundamento e 

decido. As questões aqui postas em debate não estão a exigir dilação 

probatória, já que envolvem matéria exclusivamente de direito, justificando 

o julgamento do processo no estado em que se encontra, nos moldes do 

artigo 355, I do CPC. Passo ao exame do mérito. Do mérito Cuida-se de 

medida cautelar de exibição de documentos proposta por Diniz da Silva 

Moraes em face de Banco Votorantim S/A, objetivando o primeiro obrigar o 

Banco requerido a fornecer-lhe todos os contratos financeiros celebrados 

entre as partes, findos ou não, e os respectivos demonstrativos de 

operações financeiras. Com o procedimento de exibição de documento 

objetiva a parte autora a busca de elementos que possibilitem alcançar 

prova que pode ser tanto perante a própria parte requerida, como diante 

de um terceiro que esteja em poder do documento. A ação cautelar de 

exibição, prevista no art. 396 do Código de Processo Civil, segundo o 

comentário do processualista Nelson Nery Júnior, é um procedimento pelo 

qual o interessado em propor futura ação “contra outrem e necessitar, 

para instruir o pedido, de conhecer teor de documento ou coisa a que não 

tenha acesso, poderá valer-se deste procedimento preparatório para 

obter os dados que necessita e arma-se contra o futuro e eventual 

adversário judicial que tiver. O interesse do autor na obtenção da 

sentença cautelar há de ser a urgência e necessidade prévia da 

providência cautelar, necessária e indispensável à obtenção do 

desiderato que pretende.” (Código de processo Civil Comentado, 10ª 

edição, editora Revista dos Tribunais, página 1135). Há entendimento 

majoritário na doutrina e jurisprudência acerca da desnecessidade de 

prova do requerimento administrativo como requisito para a ação, 

considerando os direitos constitucionais de ação e acesso à justiça, 

previstos no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal. 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. A matéria já encontra pacificada 

no 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). "Exibição de documentos. Extratos bancários. Precedentes 

da Corte. 1. Não se pode negar a exibição de extratos que alcançam toda 

a relação contratual apenas porque poderiam ser obtidos por meio da 

internet. Parte-se, assim, do pressuposto que todos têm computador e 

sabem manejá-lo. Esta Terceira Turma, pelo menos em duas 

oportunidades, demonstrou que "a circunstância dos documentos estarem 

semanalmente à disposição dos clientes não desonera a instituição 

financeira de exibir a documentação pleiteada pelo autor, oportunizando 

informações suficientes, adequadas e verazes a respeito dos contratos 

entabulados, pois àquela incumbe, ex vi legis, o dever de exibi-Ias se 

instada a fazê-lo, em razão do contrato celebrado com os autores" (STJ, 

REsp nº 706.367/RS, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 

20.4.2006, DJ 14.8.2006, p. 279). Ainda no mesmo sentido: “EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - CONTRATOS E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO 

BANCÁRIA - DEVER DE EXIBIR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA FACE À DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. A exibição de contratos e extratos bancários é dever da 

instituição financeira com a qual o cliente mantém contrato. - O fato de o 

banco fornecer ao cliente, mensalmente, os extratos de movimentação 

das operações financeiras não exime a mesma instituição financeira de 

fornecer os documentos quando acionado pelo contratante, pretendendo 

este confirmar os valores de lançamentos que deram origem a débito. - O 

dever da instituição financeira de exibir documentos ao cliente, decorrente 

de obrigação legal e determinação judicial, não pode ser condicionado à 

cobrança de tarifa. (TJMG. Apel. nº 467.092-2. 9ª Câm. Cív. Rel. Fernando 

Caldeira Brant. 16/11/04.)”. 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. Logo, qualquer 

negativa, mesmo administrativa, de exibir o documento não procede. Com 

isso, tenho que o pedido do autor deve prosperar. Com efeito, observo 

que o Banco requerido acostou aos autos, ID 8789699, o contrato firmado 

entre as partes, sendo o que foi pleiteado pelo requerente. No entanto, 

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 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 Em face 

do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação cautelar, declarando 

satisfeita pela parte requerida com a apresentação da cópia dos 

documentos pretendidos pelo requerente de ID 8789699, o contrato 

firmado entre as partes, documento que alude ao pedido inicial. Condeno o 
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Banco requerido ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do 

CPC. Após, 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, 23 de novembro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795699 Nr: 2039-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAKAR VEÍCULOS LTDA - ME, CHARLES 

VELASCO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O embargante apresentou às fls. 67/68 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença proferida às fls. 65/66, pleiteando o 

recebimento destes embargos, dando-lhe provimento, determinando o 

normal prosseguimento da presente ação, pois se faz necessária a 

comprovação de desídia do requerente em promover a citação do 

executado.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.Ressalto que, entretanto, deveria ter o exequente providenciado 

a citação dos executados dentro do prazo prescricional, pois somente 

assim seria interrompido o referido prazo, o que não ocorreu nesta 

demanda e foi relatado na sentença prolatada.Neste sentido o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça:(...)Pretende o embargante a reforma da 

decisão, pedido este que não é cabível em sede de Embargos de 

Declaração.Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os 

referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da 

decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 743314 Nr: 40268-10.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANEJAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - 

LTDA, MARILUCIA RODRIGUES BARREIRA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 141285 Nr: 25650-41.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSUNÇÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 

LTDA ME, LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO PIONÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 180/182 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da sentença proferida às fls. 178/179, pleiteando o recebimento destes 

embargos, dando-lhe provimento, determinando o normal prosseguimento 

da presente ação, pois se faz necessária a comprovação de desídia do 

requerente em promover o andamento da 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.

Ressalto que os autos permaneceram arquivados e sem andamento pelo 

exequente por mais de 06 (seis) anos.

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.: 748782 Nr: 424-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURENTINO FERNANDES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA GOMES ALEXANDRIA 

SOARDIS - OAB:17.622

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 888024 Nr: 21915-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR DE SÃO PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1157152 Nr: 34732-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. DA SILVA EIRELI - ME, DILZAMAR 

CONCEIÇÃO CHAGAS DE LARA, ALTINO CELESTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417344 Nr: 4732-69.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU GOMIDE PEREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:OAB/MT 13.578-A, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.197, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 171/193, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 450861 Nr: 23335-93.2010.811.0041

 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: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. GABRIEL - ME, MARA CRISTINA GABRIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação de fls. 83 juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 783988 Nr: 37760-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER IMPORT COMERCIO PRODUTOS 

ELETRONICOS LTDA - ME, EDER MARQUES FARIA, MAIARA LOPES DIAS 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O embargante apresentou às fls. 66/68 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença proferida às fls. 64/65, pleiteando o 

recebimento destes embargos, dando-lhe provimento, determinando o 

normal prosseguimento da presente ação, pois o fundamento dado pelo 

juízo nada tem a ver com os autos.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.Ressalto que, entretanto, deveria ter o 

exequente providenciado a citação dos executados dentro do prazo 

prescricional, pois somente assim seria interrompido o referido prazo, o 

que não ocorreu nesta demanda e foi relatado na sentença 

prolatada.Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...).Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.Isto posto recebo os 

Embargos de Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, 

mantendo na íntegra os termos da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 802212 Nr: 8676-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. A. A. CORREA CABELEIREIRA ME, DIRCE 

APARECIDA ATHAIDE CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 842879 Nr: 46833-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAF COMÉRCIO A LTDA ME, VIRGÍLIO DE 

ARAÚJO FILHO, FABIO MARQUES PONTES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 77 e suspendo a execução, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil.

Decorrido o referido prazo, independente de novo despacho, intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu advogado, via 

imprensa, para adotar medidas visando o andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 866719 Nr: 6949-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INACIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:MG/106.724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 947437 Nr: 58802-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMIL EDIL PAES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58.647/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos observo que o banco exequente sequer tentou a 

citação do executado, não tendo efetuado o depósito da diligência 

necessária ao Oficial de Justiça. Assim, deixo para analisar o pedido de 

arresto após o banco realizar a tentativa de citação do executado.

Intime-se o banco exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

nos autos o recolhimento da diligência necessária ao Oficial de Justiça, 

possibilitando o cumprimento do mandado de citação, sendo seu silêncio 

interpretado por desinteresse no prosseguimento da ação.

Após, retornem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1266192 Nr: 26413-51.2017.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. R. SANTANA FARIA ME, MAYCON ROBERT DE 

SANTANA FARIA, ANTONIO LUIS DE ASSUNÇÃO, ANA MARIA DA SILVA 

SANTANA ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - 

OAB:5.308-A / MT

 Vistos etc.

Consoante decisão às fls. 14 destes autos, proferida nos autos apensos 

de código n. 804844, e do não cumprimento em sua integralidade, 

manifeste-se o Excepto, no prazo de 10 dias, sobre a presente exceção 

de incompetência.

Após, retornem os autos conclusos com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 130559 Nr: 16828-63.2003.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise aos documentos encartados aos autos não 

logrei êxito em localizar o comprovante de pagamento das diligências do 

senhor Oficial de Justiça para cumprimento, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora para depositar a diligência para condução do Oficial 

de Justiça comprovando nos autos do depósito da referida diligencia _ em 

conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o 

pagamento deverá ser realizado via “EMISSÂO DE GUIAS ON LINE” no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no 

qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 393351 Nr: 28648-69.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. JACQUES - ME, LIDELMA APARECIDA 

JACQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ROSIANE LEITE DE BARROS - OAB:11091/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 98 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 novo despacho, intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu advogado, via 

imprensa, para adotar medidas visando o andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 422422 Nr: 7404-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO APARECIDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT

 CERTIFICO que o recurso de apelação de fls. 137/140 foi protocolizado 

tempestivamente, e há pedido de justiça gratuita.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para a parte apelante:Banco Honda S/A ratificar a 

apelação tempestiva de fls 126/132 em face ao acolhimento dos Embargos 

de Declaração interposto pela parte requerida, sendo que seu silêncio 

importará em ratificação tácita, e ante a interposição de recurso de 

Apelação pela parte requerida Marcelo Aparecido Vieira, para apresentar 
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as contrarrazões, dentro do prazo legal; _ devendo a secretaria, após a 

manifestação da parte Banco Honda ou seu silêncio, proceder a intimação 

do requerido para apresentar as contrarrazões no prazo legal. É o que me 

cumpre certificar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 446259 Nr: 20610-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIASPETRO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, VERCIONE JOSE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O embargante apresentou às fls. 79/81 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença proferida às fls. 77/78, pleiteando o 

recebimento destes embargos, dando-lhe provimento, determinando o 

normal prosseguimento da presente ação, pois o fundamento dado pelo 

juízo nada tem a ver com os autos.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.Ressalto que, entretanto, deveria ter o 

exequente providenciado a citação dos executados dentro do prazo 

prescricional, pois somente assim seria interrompido o referido prazo, o 

que não ocorreu nesta demanda e foi relatado na sentença 

prolatada.Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...).Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.Isto posto recebo os 

Embargos de Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, 

mantendo na íntegra os termos da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 753648 Nr: 5573-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A, MARCO ANDRE HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BC - CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

BRASIL CENTRAL LTDA., PAULO ROBERTO MOUSSALEM

 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: RODRIGO AUGUSTO F. 

TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao 

andamento do feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do 

Novo Código de Processo Civil, bem ainda, trazer aos autos o cálculo do 

débito atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 756890 Nr: 9031-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ DE ARRUDA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020/SP, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13712, SUSIANE CRISTINA DALBEN - OAB:14376

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal, tendo em 

vista a não publicação do impulsionamento de fls 77, bem como ao 

cadastro de novo procurador.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 793050 Nr: 47136-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO NORTE DO MATO GROSSO - 

SICREDI CENTRO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AECEO LUIZ CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 793638 Nr: 47772-33.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA E MIRANDA LTDA, JULIO CESAR 

PEREIRA, ANA LUZINETE DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 841208 Nr: 45485-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO DE PAULA DUARTE, ANTONIO 

CHRISOSTOMO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, JOSÉ HENRIQUE S. VIGO - OAB:17.074A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 896629 Nr: 27377-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 904717 Nr: 33361-14.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EUGÊNIO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de levantamento do valor incontroverso reconhecido 

pelo banco, pedido de fl. 471. E para tanto, expeça-se o competente 

alvará judicial do montante de R$ 245.316,64 (duzentos e quarenta e cinco 

mil trezentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), com os 

rendimentos creditados no período.

E para tanto, intime-se o exequente para informar os dados bancários do 

autorizado para proceder à expedição de alvará de levantamento, 

consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da Resolução nº 

15/2012/TP.

 Após, expeça-se o competente alvará em favor do exequente.

II – Em razão da divergência do débito exequendo, apresentado em 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 482/489, remetam-se os 

autos à Contadoria Judicial para cálculo do débito, nos termos da sentença 

de fls. 353/357.

 Vindo o cálculo, intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 911114 Nr: 37566-86.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. FILIPPO - ME, NELZITA FRANCA DA 

SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 951068 Nr: 408-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S H HOTEL E POUSADA LTDA, EXPEDITO 

FRANCO JUNIOR, ORLANDO DOS SANTOS LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 996739 Nr: 22053-44.2015.811.0041

 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): IVONE COSTA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1115485 Nr: 16828-09.2016.811.0041

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANADIL FERREIRA DA CONCEIÇAO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA BIONDO - 

OAB:51346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre 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 
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1231520 Nr: 15369-35.2017.811.0041

 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 LUCIA FERNANDES DE OLIVEIRA MONTENEGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAISSA IZABEL DA SILVA 

CARDOSO - OAB:17019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 7161

 Certifico que a Contestação de fls. 24/37, apresentada nos presentes 

autos, foi protocolada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 5663 Nr: 6364-19.1999.811.0041

 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: RAGHIDA GEORGES GHATTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO NACIONAL DO NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos etc.

A embargante apresentou às fls. 94/97 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

sentença proferida às fls. 92/93, pleiteando o acolhimento destes 

embargos, posto que a decisão foi contraditória ao lhe condenar ao 

pagamento de custas processuais, pois já havia sentença condenando a 

embargante/executada ao pagamento de tal. Requereu ao final o 

acolhimento dos presentes embargos e revertida a condenação ao 

pagamento.

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).

Razão assiste a embargante no tocante à contradição mencionada, pois, 

foi condenado equivocadamente ao pagamento das custas processuais, 

visto que já havia condenação à embargante/executada.

Assim, ACOLHO os embargos declaratórios opostos para sanar a 

contradição e omissão ocorridas, fazendo constar na sentença de fls. 

92/93:

(...)

“Condeno a embargante/executada (fls. 80) ao pagamento das custas 

processuais, mas deixo de condená-la ao pagamento de honorários 

advocatícios em fase de cumprimento de sentença, posto que não houve 

o efetivo cumprimento de sentença.

Não havendo pagamento destas, anotem-se os eventuais débitos de 

custas em nome do devedor.”

Mantenho a sentença no restante incólume.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 84514 Nr: 2039-64.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.0174/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls.206/207. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para 

intimar a parte apelada a apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 92335 Nr: 14352-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÁLISE CONSULTORIA PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O embargante apresentou às fls. 112/113 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença proferida às fls. 110/111, pleiteando o 

recebimento destes embargos, dando-lhe provimento, determinando o 

normal prosseguimento da presente ação, pois não houve desídia do 

exequente em cumprir promover a citação dos executados.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.Ressalto que, entretanto, 

deveria ter o exequente providenciado a citação dos executados dentro 

do prazo prescricional, pois somente assim seria interrompido o referido 

prazo, o que não ocorreu nesta demanda e foi relatado na sentença 

prolatada.Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...).Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.Isto posto recebo os 

Embargos de Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, 

mantendo na íntegra os termos da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 263049 Nr: 21976-50.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G 3 DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ANTONIELE AUGUSTA SERRA, ESTER XAVIER DE SOUZA 

RETAMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7.344/MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 Vistos etc.I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, 

fls. 137.II – Fixo a multa de 10% (dez por cento), bem como incluo no valor 
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do cálculo os honorários de Execução de Sentença de 10% (dez por 

cento) do valor atualizado do débito, com fundamento no artigo 523, §1º, 

do CPC.Assim, aliados ao contexto processual estão os comandos dos 

artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do CPC, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 149/159 

do exequente Banco Bradesco, CNPJ n°. 60.746.948/0001-12, 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 no 

valor de R$ 286.774,56 (duzentos e oitenta e seis mil setecentos e setenta 

e quatro reais e cinquenta e seis centavos), já inclusos a multa de 10% 

(dez por cento) e honorários advocatícios do cumprimento de sentença de 

10% (dez por cento), estes dois consoante artigo 523, §1º, do CPC, pelo 

não pagamento voluntário, que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes aos executados: G3 Distribuidora e 

Representações Ltda, CNPJ n°. 005.142.168/0001-55; Antoniele Augusta 

Serra, CPF n° 570.911.961-04 e Ester Xavier de Souza Retamero, CPF n° 

125.682.238-80, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão.Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ. (...).Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 

teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 347377 Nr: 17529-48.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS 

LOJIST VESTUÁRIO E CONFECÇ DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONI RIDRIGUES & CIA LTDA ME, SYRLEI 

SIMONI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

proceder a intimação da parte autora/exequente para que se manifeste 

acerca da certidão Ref. 20 na deprecata, cuja cópia esta encartada 

nestes autos as fls 95, no Juizo deprecado, no prazo legal, sob pena de 

devolução deprecata independentemente de cumprimento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 375079 Nr: 11476-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SOUZA BARBOSA

 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:

 Decisão interlocutória

Vistos etc.

I – Para que possa ser analisado o pedido de penhora online formulado às 

fls. 77, traga o exequente cálculo atualizado do valor que pretende 

executar, em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

II – Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416032 Nr: 3941-03.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX PRINTER COM. EQUIP. DE INFORMÁTICA E 

BALANÇAS LTDA, LARISSA FERNANDA PEDROSO DE OLIVEIRA, 

EVERSON JONATAS DA CRUZ VENEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão de fl.130, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 114/128, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com 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.: 453749 Nr: 25451-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CÉSAR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 109/117 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da sentença proferida às fls. 107/108, pleiteando o acolhimento destes 

embargos, posto que a decisão foi contraditória ao extinguir a demanda 

por satisfação da dívida, sendo a alternativa correta para extinção da 

ação a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo, argumentando a ausência de provas de que 

a entrega amigável teve cunho de satisfazer integralmente a dívida, 

requerendo a atribuição de efeitos modificativos aos presentes Embargos 

de Declaração.

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.

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.: 706135 Nr: 395-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODACIR DOMINGOS SANTI SAGIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para 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 
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 737730 Nr: 34247-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVISTON ADRIANO TARTARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747016 Nr: 44247-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN GABRIEL MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 78/81 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

sentença proferida às fls. 77, pleiteando o acolhimento destes embargos, 

posto que a decisão foi contraditória ao condenar o exequente ao 

pagamento das custas remanescentes, visto que no acordo firmado entre 

as partes foi acordado que as custas finais seriam por conta do 

executado.

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.

Ressalto que o exequente não trouxe aos autos uma via do acordo, como 

indicado em seus referidos Embargos de Declaração, assim, não há como 

modificar qualquer decisão com base em algo que não consta nos autos.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 749354 Nr: 752-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO CARVALHO 

DIAS - Defensor Público - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 792794 Nr: 46883-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS LEITE JUNIOR -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°. 34565 DIVERGE 

do endereço indicado nos autos fls. 55; impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos o 

endereço correto e Guia de pagamento, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 805047 Nr: 11514-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIONEL SANTOS SALVATICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 915143 Nr: 40275-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MÚTUO DOS LOJ. VEST. CONFECÇ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIFE COMÉRCIO DE PRODUTOS 
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HOSPITALARES LTDA EPP, ANGÉLICA MARIA DE OLIVEIRA, TALYSSA 

OLIVEIRA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 934548 Nr: 51747-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, RICARDO NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIETA DO NASCIMENTO SOUZA FARIA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447- SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 94.

 II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença dos honorários de 

sucumbência de fls. 92.

III – Intime-se a executada na forma indicada no artigo 513, parágrafo 2º 

do Novo Código de Processo Civil, para pagamento do débito, nos termos 

do artigo 523 do citado Código.

IV – O artigo 85 parágrafo 1º do Código de Processo Civil dispõe serem 

devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença.

Dessa forma, condeno a executada ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

V – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão.

 Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 940948 Nr: 55115-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALINA GRACINA SOLEDADE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:122.626/SP, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 38.

Em vista disso, proceda-se às anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, fazendo constar como cumprimento de sentença – execução de 

honorários, como exequente Kawasaki Advogados Associados e 

executada Gonçalina Gracina Soledade Carvalho.

II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez por cento) 

do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC.

III – Assim, intime-se o executado, para pagamento do débito, nos termos 

do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 949828 Nr: 60243-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, KELLY BARBIERI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 964927 Nr: 6893-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS DA SILVA JESUS, ADCELI NOBRE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 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 juntar o comprovante de 

depósito de diligência para condução do Oficial de Justiça em 

conformidade com a Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá 

ser realizado via emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone 

“Emissão de Guias online; ” no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 998619 Nr: 22857-12.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOLANDA MARIA DO NASCIMENTO OJEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 1001454 Nr: 24047-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALITON FRANCISCO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:19237/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista as certidões de fls. 44 e 50, 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1015437 Nr: 29901-82.2015.811.0041

 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: MARIA RITA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato de 

interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, conforme 

documentos juntados às fls 136.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1020198 Nr: 32031-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVANIR DE MORAES BERTOLINO - EI, 

ADEVANIR DE MORAES BERTOLINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1026298 Nr: 34924-09.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENDRIX CORTEZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 CERTIFICO que, ambos os recursos de apelação interpostos nos 

presentes autos foram protocolados tempestivamente. CERTIFICO AINDA, 

que a parte autora/apelante é beneficiária da justiça gratuita conforme 

decisão judicial de fls 60. e parte requerida/tbém apelante no ato de 

interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, conforme 

documentos juntados às fls.183/184.Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar as partes 

apeladas a apresentarem as contrarrazões aos Recursos de Apelação, 

dentro do prazo COMUM legal, desta feita a carga dos autos será somente 

para cópias, nos termos do art.107 §3ºdo NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1063725 Nr: 52633-57.2015.811.0041

 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): JONATHAN TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1074975 Nr: 57492-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENICE DE OLIVEIRA LARA ME, LENICE DE 

OLIVEIRA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista as certidões de fls. 37 e 39, 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1076666 Nr: 58371-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMERINDA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:19237/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 juntar o comprovante de 

depósito de diligência para condução do Oficial de Justiça em 

conformidade com a Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá 

ser realizado via emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone 

“Emissão de Guias online; ” no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1086105 Nr: 4323-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGF INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. DA 

FAZENDA, GUILHERME AUGUSTO DE BRITO BALBINO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1120429 Nr: 18969-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELESERV - COMERCIO E SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, ANTONINHA SHIMIDT MARHOLT, 

BALDUINO MARHOLT, SABRINA SCHNEIDER MARHOLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1122462 Nr: 19840-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1224129 Nr: 12861-19.2017.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228

 Vistos etc.

Tendo em vista o deferimento da liminar, suspendendo os efeitos da 

decisão recorrida, proferida no recurso de agravo de instrumento de n. 

1012893-33.2017 interposto da decisão que deferiu o processamento da 

recuperação judicial da requerida, dê-se efetividade ao determinado pelo 

E. Tribunal de Justiça, dando cumprimento à liminar de busca e apreensão 

dos veículos aqui discutidos. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1267305 Nr: 26779-90.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL CELESTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TRINDADE RIBEIRO - 

OAB:21358/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Compulsando os autos, constato a ausência do contrato 

firmado entre as partes, bem como dos documentos que pleiteia a 

apresentação pelo requerido (fls. 16v, item 4). A jurisprudência tem assim 

se manifestado com relação aos fatos narrados pelo requerente:(...)Desta 

feita, observo que é inviável a apresentação de documentos pelo 

requerido, quando o requerente desconhece o que está a pedir em 

juízo.Destarte, com fundamento nos artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos 

do CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, determino ao requerente que 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, devendo apresentar em juízo o contrato firmado entre as 

partes, bem como dos documentos que pleiteia a apresentação pelo 

requerido (fls. 16v, item 4), os quais pretende controverter e indicados em 

sua petição inicial, ao que indefiro a apresentação destes pelo 

requerido.Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 55286 Nr: 1122-74.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.W.F. COM. DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

IMPORTADOS LTDA, FLÁVIO DONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA SAAD MELO 

E PALMA - OAB:6401/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça de fls 303/304 inclusas na CP 

devolvida , no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 68881 Nr: 5110-06.2002.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRUANZA S/A AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT, OTAVIO SIMPLICIO 

KUHN - OAB:14.238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO NOGARA DE 

CASTILHO - OAB:

 Vistos etc.

HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo ajuizou Ação Monitória em face de 

Célia Regina Terrone Borges, objetivando o recebimento de um crédito no 

valor de R$ 53.701,71 (cinquenta e três mil, setecentos e um reais e 

setenta e um centavos), representado pela Proposta de Abertura de Conta 

e Termo de Opção Pessoa Física (conta corrente PREMIER n. 

0638-07823-82) e dois Créditos Parcelados–PRE–PREMIER–PRICE. 
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Acostou à inicial documentos de fls. 14/82.

Requereu a expedição do competente mandado monitório e, não havendo 

pagamento, a sua conversão em procedimento executivo.

Devidamente citada a requerida (fls. 99), esta compareceu aos autos 

apresentando Embargos Monitórios, entretanto, intempestivamente, 

consoante certidão de fls. 133. Assim, declaro a requerida revel.

Registro que a certidão de fls. 162 diz respeito à tempestividade da 

Impugnação aos Embargos Monitórios.

Portanto, as decisões posteriores determinando o regular andamento do 

feito, foram proferidas de maneira equivocada, sem atentar à certidão de 

intempestividade.

Ante o exposto, com fulcro no §2º do artigo 701, do Código de Processo 

Civil, converto o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de 

pleno direito o título executivo, no valor R$ 53.701,71 (cinquenta e três mil, 

setecentos e um reais e setenta e um centavos), corrigido até abril/2010.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e em 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, devidamente atualizado, nos termos do § 2º do artigo 85, Código de 

Processo Civil.

Determino o prosseguimento do feito na forma prevista na Parte Especial, 

Livro I, Título II, Capítulo III, do CPC.

 P. R. I. C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Transitada em julgado, intime-se o exequente a providenciar a memória 

atualizada do débito, para prosseguimento na forma executiva de 

cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 144576 Nr: 3117-64.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASAUTO PEÇAS LTDA, ROBERTO ALVES 

PEREIRA DA SILVA, SIRLEY RIOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:OAB/SP140.500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, NANCY MARIA MACIEL FALAVIGNA - OAB:5617/MT

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 180/184 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da sentença proferida às fls. 178/179, pleiteando o acolhimento destes 

embargos, posto que a decisão foi obscura ao extinguir o processo pela 

prescrição, e não houve o mencionado lapso temporal necessário para a 

sua configuração, requerendo a atribuição de efeitos modificativos aos 

presentes Embargos de Declaração.

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.

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.: 159713 Nr: 11522-79.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO ROCHA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A/MT, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - 

OAB:15.732-4 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 263398 Nr: 22125-46.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLORIA MARIA DE CAMPOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE CAMPOS GOMES 

- OAB:6.996/MT

 Vistos etc.

I – Conforme documentos colacionados aos autos, o exequente não 

localizou valores para penhora em dinheiro na conta da executada, defiro 

o pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização 

de bens da executada: GLÓRIA MARIA DE CAMPOS GOMES, CPF nº 

841.214.911-49.

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 da executada.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

bem ainda, para dar 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.: 351031 Nr: 21641-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERNANDES DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP, SILVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 366776 Nr: 5542-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES ALVES BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Vistos etc.

Diante do silêncio das partes, determino o imediato arquivamento dos 

autos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 416892 Nr: 4457-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MAGELA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 423471 Nr: 7863-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO MORAES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. V. FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934

 Vistos etc.

Trata-se de processo de execução de astreintes. Devidamente intimado o 

banco executado para cumprir a sentença, nos termos do artigo 475-J do 

CPC, o banco apresentou exceção de pré-executividade, tendo o Juízo 

acolhido a exceção para reduzir o montante da astreintes.

Acerca da decisão de fls. 307/308 que acolheu a exceção, apresentou o 

banco embargos declaratórios, que foram rejeitados pelo Juízo.

Da decisão que rejeitou os embargos declaratórios, ajuizou o banco 

recurso de agravo de instrumento, que foi desprovido pelo E. Tribunal de 

Justiça, conforme cópia da decisão de fls. 339/342.

À fl. 346 compareceu o banco efetuando pagamento do valor das 

astreintes. Assim, tenho que o executado cumpriu sua obrigação.

 Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes por conta do banco executado.

Expeça-se alvará do valor depositado na Conta Única, extrato de fl. 365, 

em favor do exequente: Ronaldo Moraes de Souza, na forma indicada à fl. 

352, com os rendimentos creditados no período.

 Expeça-se alvará do valor depositado na Conta Única, extrato de fl. 366, 

em favor do banco executado, com os rendimentos creditados no período. 

E para tanto, intime-se o banco executado 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.

Em seguida, proceda a Secretaria ao imediato arquivamento dos autos 

com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 439918 Nr: 16766-76.2010.811.0041

 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): CÉLIA REGINA TERRONE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10407/MT, PAULO SÉRGIO 

DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 Vistos etc.

HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo ajuizou Ação Monitória em face de 

Célia Regina Terrone Borges, objetivando o recebimento de um crédito no 

valor de R$ 53.701,71 (cinquenta e três mil, setecentos e um reais e 

setenta e um centavos), representado pela Proposta de Abertura de Conta 

e Termo de Opção Pessoa Física (conta corrente PREMIER n. 

0638-07823-82) e dois Créditos Parcelados–PRE–PREMIER–PRICE. 

Acostou à inicial documentos de fls. 14/82.

Requereu a expedição do competente mandado monitório e, não havendo 

pagamento, a sua conversão em procedimento executivo.

Devidamente citada a requerida (fls. 99), esta compareceu aos autos 

apresentando Embargos Monitórios, entretanto, intempestivamente, 

consoante certidão de fls. 133. Assim, declaro a requerida revel.

Registro que a certidão de fls. 162 diz respeito à tempestividade da 

Impugnação aos Embargos Monitórios.

Portanto, as decisões posteriores determinando o regular andamento do 

feito, foram proferidas de maneira equivocada, sem atentar à certidão de 

intempestividade.

Ante o exposto, com fulcro no §2º do artigo 701, do Código de Processo 

Civil, converto o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de 

pleno direito o título executivo, no valor R$ 53.701,71 (cinquenta e três mil, 

setecentos e um reais e setenta e um centavos), corrigido até abril/2010.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e em 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, devidamente atualizado, nos termos do § 2º do artigo 85, Código de 

Processo Civil.

Determino o prosseguimento do feito na forma prevista na Parte Especial, 

Livro I, Título II, Capítulo III, do CPC.

 P. R. I. C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Transitada em julgado, intime-se o exequente a providenciar a memória 

atualizada do débito, para prosseguimento na forma executiva de 

cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 446006 Nr: 20462-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPREMA HIGIENE - LIMPEZA E EMBALAGENS 

LTDA - ME, CESAR EDUARDO NUNES, ANDERSON LUIZ NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O embargante apresentou às fls. 49/50 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença proferida às fls. 47/48, pleiteando o 

recebimento destes embargos, dando-lhe provimento, determinando o 

normal prosseguimento da presente ação, pois se faz necessária a 

comprovação de desídia do requerente em promover a citação do 

executado.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 
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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.Ressalto que, entretanto, deveria ter o exequente providenciado 

a citação dos executados dentro do prazo prescricional, pois somente 

assim seria interrompido o referido prazo, o que não ocorreu nesta 

demanda e foi relatado na sentença prolatada.Neste sentido o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça:(...).Pretende o embargante a reforma da 

decisão, pedido este que não é cabível em sede de Embargos de 

Declaração.Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os 

referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da 

decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 448326 Nr: 21888-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO TEODORO SANCIAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para se manifestar acerca da petição de fls. 194, 

no prazo legal.

Após, com ou sem resposta, venham os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 459073 Nr: 28792-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FERREIRA DA SILVA, EDGAR 

CARLOS GIROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÍS ALESSANDRA DE 

MOURA MOREIRA - OAB:13.291/MT

 (...) 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.Ressalto que, entretanto, deveria ter o 

exequente providenciado a citação dos executados dentro do prazo 

prescricional, pois somente assim seria interrompido o referido prazo, o 

que não ocorreu nesta demanda e foi relatado na sentença 

prolatada.Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...).Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.Isto posto recebo os 

Embargos de Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, 

mantendo na íntegra os termos da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 710250 Nr: 3188-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHECCHIN ADVOCACIA E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C

 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: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 CERTIFICO que, o recurso adesivo, bem como o preparo foram 

protocolizados tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para a parte autora manifestar-se acerca do Recurso 

Adesivo, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 716435 Nr: 10526-37.2011.811.0041

 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): COSME BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 718421 Nr: 11664-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LAIR FERREIRA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 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 
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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, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - 

OAB:12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°. 80331 DIVERGE 

do endereço indicado nos autos fls. 66; impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos o 

endereço correto e Guia de pagamento, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 734930 Nr: 31266-16.2011.811.0041

 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): DIVINO GOMES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT DO CARMO AMORIM - 

OAB:72847/MG, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 741230 Nr: 38015-49.2011.811.0041

 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 NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR LACERDA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, RODRIGO FRASSETTO GÓES - 

OAB:17981-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DUTRA MORAIS - 

OAB:22.274 E

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato de 

interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, conforme 

documentos juntados às fls. 98/99.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 743140 Nr: 40089-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO ORIENTE, ARLI 

FERREIRA, ADRIANA PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 48 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 novo despacho, intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu advogado, via 

imprensa, para adotar medidas visando o andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 743547 Nr: 40533-12.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CLARA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA PEREIRA 

GUIMARAES - OAB:105287/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MG - 76696

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls.151/152. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para 

intimar a parte apelada a apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 748204 Nr: 45497-48.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTRELA COMÉRCIO VAREJISTA DE 

CAMINHÕES LTDA ME, JOSUÉ ELIAS MELCHERT, ELAINE APARECIDA 

ZDRADEX MELCHERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta às operadoras de telefonia, visto que as 

referidas empresas não possuem convênio firmado com o Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

II – Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para 

consulta de dados cadastrais junto ao TRE, defiro a consulta dos referidos 

dados pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal) o qual possui a 

mesma finalidade, dos executados:

- Estrela Comércio Varejista de Caminhões, CNPJ nº. 07.189.638/0001-61;

- Elaine Aparecida Zdradex Melchert, CPF nº 269.231.858-74.

 Visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 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.: 748823 Nr: 944-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA PADILHA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753957 Nr: 5914-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON FERNANDO RAMOS CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal), do requerido Jefferson Fernando Ramos 

Camargo, CPF n. 006.734.791-61.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 755191 Nr: 7203-87.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DE ARRUDA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, AUDI CAR LOJAS DE AUTOMÓVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 755432 Nr: 7457-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LEITE DA COSTA

 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, 

tendo em vista que mais uma vez a parte autora encartou aos autos a guia 

de pagamento de diligência ( bairrro QUILOMBO FLS 66)que DIVERGE do 

endereço indicado nos autos ( BAIRRO ARAÉS), IMPOSSIBILITANDO o 

prosseguimento do feito_ demandando retrabalhos inócuos que utilizam 

serviços de juntada e análise de autos desnecessários de servidores 

exíguos desta secretaria_ NOVAMENTE impulsiono os autos para intimar 

NOVAMENTE A PARTE AUTORA a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos OU indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 763195 Nr: 15761-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência n°. 41698 DIVERGE 

do endereço indicado nos autos fls. 69; impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos o 

endereço correto e Guia de pagamento, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 771059 Nr: 24110-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL LIMA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 779576 Nr: 33052-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

GRÃOS LTDA, MARCOS AURÉLIO DE SIQUEIRA, LEANDRO PERFECTO DE 

LAVOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 792082 Nr: 46175-29.2012.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 290 de 669



 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELAMY COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR BERNARDINELLI 

DACACHE - OAB:15.361 / MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ao contido na petição de fls 130/132 verifico que a parte 

autora está equivocada, pois as guias encartadas às fls 131 datadas em 

23/05/2017 foram utilizadas às fls 120 e os mandados retornaram 

infrutíferos ( certidão negativa de fls 125 e 128), o que ensejou a 

expedição da certidão de fls 129, assim sendo solicito a análise mais 

amiúde aos autos pela parte autora, a fim de evitar retrabalhos ante a 

quantidade de processos em trâmite e o número exíguo de servidores 

nesta vara; desta feita impulsiono os autos novamente para intimar a parte 

autora novamente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre 

as certidões negativas dos Oficiais de Justiça, e 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 801297 Nr: 7728-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES CASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:OAB/SC 9.755, SERGIO SCHULZE - OAB:16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 804844 Nr: 11312-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. DE SANTANA FARIA ME, MAYCON 

ROBERT DE SANTANA FARIA, ANTONIO LUIS DE ASSUNÇÃO, ANA 

MARIA DA SILVA SANTANA ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 77/82, para tanto, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e remoção dos veículos indicados às fls. 55 e 77/82, sendo 

estes resultado de busca junto ao sistema Renajud. Mandado este a ser 

cumprido no endereço de fls. 18/19 (no qual foram citados os 

executados), intimando os executados.

Assim, intime-se o exequente para efetuar o pagamento da 

complementação de diligência do Sr. Oficial de Justiça ou informar que 

fornecerá os meios ao mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias, para a devida 

expedição e cumprimento de mandado.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 808243 Nr: 14714-05.2013.811.0041

 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): TABORDA DA SILVA & MAGALHAÊS LTDA- 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 812451 Nr: 18943-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER CAZAROTI, WALTER CESAR 

CAZAROTI, ROGERIO FERNANDO CAZAROTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 43 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 novo despacho, intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu advogado, via 

imprensa, para adotar medidas visando o andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 817391 Nr: 23816-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, 

MATIAS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

intimo o autor para informar acerca do cumprimento do acordo de fls. 61, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 820415 Nr: 26656-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDONOPOLITANO VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYENE DOS SANTOS CRISTO 

- OAB:20.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA TOLEDO DE 

ALMEIDA NEVES - OAB:11.616-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 
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impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar nos 

autos a cerca da resposta de ofício de fls. 132/137, no prazo legal. sob 

pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826208 Nr: 32151-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, ARMANDO 

FERNANDES MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 158, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 150/157, e diante da 

apresentação das Contrarrazões ao referido recurso às fls. 160/175, 

subam estes autos à Egrégia Instância Superior, com meus protestos de 

estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 829348 Nr: 35163-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de desbloqueio do veículo junto ao DETRAN, em razão de 

não ter sido a restrição lá existente determinada por este juízo, trata-se de 

averbação decorrente da própria alienação fiduciária, que por si só, dá 

conhecimento a terceiros da existência de gravame no bem objeto da 

inicial.

 Assim, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os presentes autos, 

com as cautelas de estilo.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 837890 Nr: 42621-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA ECON. CRED. MÚTUO COMERC. DE 

MEDICAMENTO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS AUGUSTO BORGES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 843366 Nr: 47290-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MOVEIS PARA ESCRITORIO LTADA -ME, LILIAN GRACIELE DOS SANTOS 

MATEUS, IZAURO MATEUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 866598 Nr: 6866-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR JOSÉ SOARES DO PRADO, EXECTIS 

ADMINISTRAÇÃO E PART S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 901192 Nr: 30737-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON AMADEU TOSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A, ROBERTA VIEIRA BORGES - 

OAB:8633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 905395 Nr: 33825-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFORWARE COMERCIO DE INFORMATICA 

LTDA, ROSALIA NOGUEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido consulta de dados cadastrais dos executados pelos 

Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e para tanto, procedo à 

consulta do endereço: INFORWARE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA – 

CNPJ nº 001178782/0001-16 e ROSALIA NOGUEIRA AMORIM – CPF nº 

797.013.611-72.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 924481 Nr: 46146-08.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY PATRÍCIA DA SILVA SOUZA ASSUMPÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERVI - 

OAB:14020/MT, CAMILA SILVA DE SOUZA - OAB:14660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JUNIOR - OAB:131.896/SP, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15483-A/MT

 CERTIFICO que o recurso de apelação de fls. 260/283 foi protocolizado 

tempestivamente, e há pedido de justiça gratuita.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para a parte apelada se manifestar sobre o Recurso 

de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 933276 Nr: 51068-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SOARES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CANÃL - OAB:167.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 936508 Nr: 52817-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA BUSTAMANTE DIAS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.887-A/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte autora/apelante 

beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial de fls 29..

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 952972 Nr: 1475-60.2015.811.0041

 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: PAULO JAILSON SECCHI DE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:31084/GO

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda 

pretendem produzir, justificando-as.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 972629 Nr: 10557-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ FERNANDES, ADRIANO 

ROBERTO ALVES, KARYNE MACIEL DE CARVALHO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 973667 Nr: 11058-69.2015.811.0041

 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: ANA NILCE DO ESPIRITO SANTOS FAGUNDES 

SALESSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato de 

interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, conforme 

documentos juntados às fls. 124.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1003021 Nr: 24728-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. S. MANUTENÇÃO PREDITIVA LTDA - ME, 

JOSE MARIO DA SILVA, MARILHA DAS DORES NOVAES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1005240 Nr: 25640-74.2015.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO RABELO DE ALMEIDA E CIA LTDA 

ME, REGINALDO RABELO DE ALMEIDA, JUCILENE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, e, de 

consequência, condeno os requeridos ao pagamento da quantia R$ 

126.144,20 (cento e vinte e seis mil, cento e quarenta e quatro reais e 

vinte centavos), a ser atualizada pelos índices do INPC, acrescida de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do ajuizamento 

desta ação.Condeno ainda os requeridos no pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 

20% (vinte por cento) do valor da condenação.Declaro extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1005742 Nr: 25788-85.2015.811.0041

 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): SAMARA LUANA OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1008501 Nr: 26911-21.2015.811.0041

 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: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 130. Em 

vista disso, procedam-se as anotações de praxe nos autos e no sistema 

Apolo, devendo passar a constar o tipo da ação como cumprimento de 

sentença, tendo como exequente: Jair Alves da Rocha e como executado: 

Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 132/135. Após, as 

retificações determinadas no item I, intime-se o 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.

III – O artigo 85 parágrafo 1º do Código de Processo Civil dispõe serem 

devidos os honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença.

Dessa forma, condeno o banco executado ao pagamento de honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor do débito, nos 

termos do art. 85, parágrafo 2º do Novo Código de Processo Civil.

IV – Em havendo INÉRCIA da parte Executada, em liquidar o seu débito, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1058274 Nr: 50169-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1071917 Nr: 56225-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA RURIKO MATSUMURA, VALDINÉIA 

RODRIGUES MATSUMURA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1072931 Nr: 56999-42.2015.811.0041

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1084237 Nr: 3515-78.2016.811.0041

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. BORTOLOTO E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT, 

WILLIAN YAMAMURA - OAB:17564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DOMINGOS 

SARAGIOTTO - OAB:11362/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação, bem como o preparo foram 

protocolizados tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para a parte apelada manifestar-se acerca do 

Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1106954 Nr: 13364-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO VENDA DE PASSAGENS E TURISMO 

LTDA - ME, VANDINEI RODRIGUES PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte AUTORA para se manifestar 

sobre a devolução do AR de notificação de fl. 45, requerendo o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1115794 Nr: 16935-53.2016.811.0041

 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): ROSIMEIRE WASSEM

 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:

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que as partes firmaram acordo, 

instrumentalizado às fls. 50/51, postulando pela suspensão da ação até o 

cumprimento integral do acordo.

Tendo em vista que o término do contrato estava previsto para 

30/12/2017, intime-se o banco requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar acerca do cumprimento do ajuste.

Decorrido o referido prazo, tendo o banco permanecido silente, será 

interpretado por devidamente cumprido o acordo, consequentemente será 

extinto o processo.

 Desta forma, retornem-me os autos em conclusão imediatamente. 

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1127488 Nr: 21953-55.2016.811.0041

 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: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELINO LEVY DIAS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:100945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o requerente para comprovar o pagamento das custas judiciais 

de distribuição, posto que consta nos autos apenas o comprovante de 

pagamento da taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) 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.: 1129763 Nr: 22910-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEBLON RENT A CAR E LAVA JATO LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1169594 Nr: 40008-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCIDE FERNANDES DE SOUZA

 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:

 DILIGÊNCIA

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1267852 Nr: 26965-16.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALITON FRANCISCO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8659/MS, LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR - OAB:8125 MS

 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 – 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 – Intime-se o Banco embargado, na pessoa de seus Patronos, para 

impugnação, no prazo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1270451 Nr: 27819-10.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANIR DE MORAES BERTOLINO - EI, ADEVANIR DE 

MORAES BERTOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

CONSUMIDOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA REGINA ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT

 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 – 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 – Intime-se o Banco embargado, na pessoa de seus Patronos, para 

impugnação, no prazo legal.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 13023 Nr: 3059-27.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINETE DOS ANJOS FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUILHERME LEAL 

CURVO - OAB:4.948/MT

 Vistos etc.I – Proceda-se à alteração na capa dos autos e no sistema 

Apolo, tratando-se a presente ação de Cumprimento de Sentença, com 

urgência, posto que a certidão de trânsito em julgado é de 25/10/2002 (fls. 

188).II – Consoante manifestação do exequente às fls. 390/392, o bem 

penhorado e avaliado às fls. 385, foi arrematado na esfera 

trabalhista.Assim sendo, devidamente intimada para o pagamento do 

débito, a executada não pagou a dívida e nem ofereceu bens a 

penhora.Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 

835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do CPC, (...), defiro o 

pedido de penhora online constante de fls. 390 do exequente Banco 

Banorte S/A – Em Liquidação Extrajudicial, CNPJ n. (...), 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 no valor de 

R$ 164.590,22 (...), atualizado até 01/01/2017, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à executada: Francinete 

dos Anjos França – CPF(...), e, consequentemente, formalizo o protocolo, 

cuja cópia faz parte integrante desta decisão.(..)Caso o valor bloqueado 

seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.III – Também, defiro o 

pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para tentativa de localização 

e possível inclusão de restrição junto a veículos em nome da executada:- 

Francinete dos Anjos França, CPF: 406.120.901-91.Visto que a resposta 

acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que se 

manifeste em igual prazo.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 81192 Nr: 3116-79.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIJOTAS AGROPECUÁRIA LTDA., JORGE 

FACUNDES FERREIRA, JUSSARA CARDOSO FAGUNDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 140452 Nr: 25007-83.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON DA SILVA CAMPOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 209/213 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da decisão proferida às fls. 206, pleiteando o recebimento destes 

embargos, dando-lhe provimento, por ser a decisão contraditória, 

determinando ao executado que presente todos os documentos 

pleiteados.

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 296 de 669



extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

II – Intime-se o exequente para que se manifeste acerca do depósito 

complementar efetuado pelo executado de fls. 216/218, sob pena de 

concordância tácita, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340212 Nr: 10788-89.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE DE PAULA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, FELIPE VELASQUES AMARAL - OAB:13598/MT, SUE ELLEN 

BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.88, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 75/87, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 407123 Nr: 39346-22.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEVOLT ENGENHARIA LTDA, DURVAL 

SANCHES SANCHES, JOSÉ SOARES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE O. LIMA - 

OAB:7614, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O embargante apresentou às fls. 86/89 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença proferida às fls. 84/85, pleiteando o 

recebimento destes embargos, dando-lhe provimento, determinando o 

normal prosseguimento da presente ação, pois o processo não estava 

paralisado.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.Ressalto que, entretanto, deveria ter o exequente providenciado 

a citação dos executados dentro do prazo prescricional, pois somente 

assim seria interrompido o referido prazo, o que não ocorreu nesta 

demanda e foi relatado na sentença prolatada.Neste sentido o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça:(...).Pretende o embargante a reforma da 

decisão, pedido este que não é cabível em sede de Embargos de 

Declaração.Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os 

referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da 

decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 447030 Nr: 21166-36.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA ME, 

NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 449872 Nr: 22657-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DISPOSITIVO. 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.Condeno o Banco requerente apenas e tão somente em custas 

processuais e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, tendo em 

vista que não ocorreu o contraditório, não havendo advogado constituído 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 712859 Nr: 6422-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PONCIANO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 733902 Nr: 30166-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCELENE NUNES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891/MT, FABIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A/MT

 Vistos etc.Compulsando os autos observo que o banco executado foi 

devidamente intimado para cumprir o item II da decisão de fl. 123, tendo, 

todavia, permanecido em silêncio.Assim, defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 129 da exequente 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 - R$ 787,89 (setecentos e oitenta e 

sete reais e oitenta e nove centavos) -, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado: Santander 

Leasing S/A – Arrendamento Mercantil (...) constituo como Termo de 

Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud.Intime-se o 

banco executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Novo Código de Processo 

Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Novo 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, após, voltem-me os autos conclusos. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 754111 Nr: 6074-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DA SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 770907 Nr: 23949-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMMANUEL CLAUDIO PERARO IVANTES, 

ANDRE LUIS ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 774766 Nr: 27992-10.2012.811.0041

 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 DE FATIMA RODRIGUES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9.963 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, via imprensa por meio de 

seu patrono, para manifestar nos autos quanto a petição e cálculos de 

liquidação de sentença encartados aos autos as fls 264/273, no prazo de 

15(quinze) dias obedecidas as regras do recesso forense, sob pena de 

concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 785654 Nr: 39522-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO APARECIDO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demercio Luiz - 

OAB:11482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3610/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 786923 Nr: 40833-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795871 Nr: 2214-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR PACHER AGRA FARES, OMAR 

MUSTAFA FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 
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certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 797515 Nr: 3896-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS FU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANE APARECIDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 819113 Nr: 25401-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANGELA VICENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819626 Nr: 25897-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FERREIRA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão de fl.87, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 78/85, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 821670 Nr: 27860-16.2013.811.0041

 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: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826713 Nr: 32626-15.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA BORGES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 833150 Nr: 38649-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANJO VIDAL MUNIS ME, MIGUEL 

ARCANJO VIDAL MUNIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107-O-MT

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 80 e suspendo a execução nos termos do art. 

921, III e §§1º ao 5º, do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano.

II – Decorrido o prazo, independente de novo despacho, intime-se o 

exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de ser considerado desistente do recurso de apelação, com a 

consequente extinção da ação.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 980411 Nr: 14331-56.2015.811.0041

 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: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN FERREIRA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 86.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1061155 Nr: 51494-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES AFONSO GALLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1098717 Nr: 10059-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANTES ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME, KELLY BARBIERI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1131007 Nr: 23415-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANUEL RODRIGUES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1132574 Nr: 24107-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. CENTRO NORTE DE MT .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY BARRETO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC_ 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1137996 Nr: 26569-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARA DOMETILA FORTES ZYS, OSVALDO 

ZYS, CLARA DOMETILA FORTES ZYS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:43.986/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo legal, quanto a Certidão do 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1239187 Nr: 17841-09.2017.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMA OLIVEIRA MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWAZAKI - OAB:17.555-A, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de 

Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; _no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1000812-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELA BIRNFELD (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000812-89.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: MIRELA 

BIRNFELD Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o 

pedido, por entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o 

fumus boni iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos 

acostados à inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na 

quitação do débito. Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem, 

Marca/Modelo JEEP/COMPASS TRAILHAWK 2.0 4x4 DIES. 16v, Ano 

Fabricação/Modelo 2017/2017, Chassi 988675116HKH32112, RENAVAM 

001123500484, Placa QBZ-9026, Cor BRANCA, depositando-o em mãos 

do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua 

retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob pena 

de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado 

de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver 

apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, 

estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte 

requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados 

do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova 

redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, 

ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 

212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 22 de 

janeiro 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: 1019802-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO SANTOS COSTA MAYMONE (EXECUTADO)

EMPORIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS AL SAFIR LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

ISABEL ANTUNES DE CAMPOS MAYMONE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1019802-02.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Constato 

que houve a devida citação da empresa Empório de Produtos Alimentícios 

Al Safir Ltda Epp e Outros, ID’s 4457319 e 4457484, e, diante das 

certidões e documentos de ID’s 4366490, 4367222, 4367270, 4367294 e 

4367296 dou POR CITADOS os executados CARLOS ANTÔNIO SANTOS 

COSTA MAYMONE e ISABEL ANTUNES DE CAMPOS MAYMONE. Assim, 

tenho que, devidamente citados e intimados para o pagamento do débito, 

os executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens à penhora. 

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que indicam o 

dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir a 

execução. Ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de penhora online constante de ID’s 9796512 e 

10858466 do exequente Sicoob Credisul – Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda, CNPJ 03.632.872/0001-60, 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 até 08/09/2017, - R$ 41.195,00 (quarenta e um mil, cento e 

noventa e cinco reais) -, que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes aos executados: Empório de Produtos Alimentícios 

Al Safir Ltda – Epp, CNPJ n. 37.510.310/0001-66, Carlos Antônio Santos 

Costa Maymone, CPF n. 353.616.621-00 e Isabel Antunes de Campos 

Maymone, CPF n. 453.099.731-68, ID 3681984, e, consequentemente, 

formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão. 

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. 

Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 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 com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

10 (dez) dias. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se os necessários. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 18 de 

janeiro 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: 1000942-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IJOSIANY APARECIDA BASTOS DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: IJOSIANY APARECIDA BASTOS DE 

MATOS 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. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 22 de janeiro 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: 1004838-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCCAS HELIODORO LOPES NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1004838-67.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUCCAS HELIODORO LOPES NEVES 

Sentença Vistos etc. Banco Bradesco Financiamentos pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 59.274.605/0001-13, com sede em 

São Paulo-SP, por intermédio de seus advogados, ingressou perante este 

juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Lucas Heliodoro 
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Lopes Neves, brasileiro, inscrito no CPF sob n. 044.018.171-25. Alega que 

firmou contrato de financiamento n. 2900461857, em 29/08/2016, 

tornando-se credor do requerido da quantia de R$ 13.538,95 (treze mil 

quinhentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), tendo como 

garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: 01 (um) veículo marca 

VOLKSWAGEN, modelo GOL G5 FLEX 1.6 FLEX, ano de 

fabricação/modelo 2009/2010, cor PRETA, chassi 9BWAB05U1AT133348, 

placa NPL-0358. No entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento 

das prestações vencidas a partir de 09/12/2016, ensejando com isso a 

retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e 

apreensão do bem gravado, além da citação do requerido para os termos 

da ação, segundo as regras do Dec. Lei n. 911/69. Pugnando pelos meios 

regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 1.610,30 (um mil 

seiscentos e dez reais e trinta centavos). A inicial veio instruída com os 

documentos, dentre eles o contrato em que se funda o pedido, e também o 

instrumento de protesto pela qual foi o requerido constituído em mora. Em 

decisão proferida (ID 9114112) foi deferida liminarmente a apreensão do 

veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação do requerido 

para os termos da ação. O bem foi apreendido, conforme documento 

contido no ID 10333963, em mãos de terceiros (Sra. Gisele Apolinare 

Correa da Silva – esposa do requerido). Embora tenha sido apreendido o 

bem em mãos da Sra. Gisele Apolinare Correa da Silva (esposa do 

requerido), nada pleiteou o requerido nos autos neste longo transcurso de 

prazo. Vieram-me os autos conclusos para decisão. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, 

fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Banco Bradesco 

Financiamentos contra Lucas Heliodoro Lopes Neves, acima qualificados, 

visando à apreensão do veículo objeto de garantia de alienação fiduciária, 

em face de descumprimento de cláusula contratual relativa ao pagamento 

das prestações ajustadas. Não houve qualquer manifestação pela parte 

requerida. Extrai-se dos autos o desinteresse do requerido em saldar seu 

débito com o requerente, uma vez que não há nos autos nenhuma peça de 

defesa nem de pedido de purgação da mora. Por fim, com a documentação 

que instrui a inicial, destacando-se o Contrato de Financiamento de Bens 

e/ou Serviços com Garantia de Alienação Fiduciária de Bens Móveis (ID 

4907101) e o instrumento de protesto (ID 4907115) demonstrou o 

requerente satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre 

as partes, bem ainda a constituição em mora do requerido. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão e, de consequência, confirmo a liminar concedida “initio litis”, 

consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do 

veículo objeto do pedido. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. Intime-se a parte requerente. AT/Cuiabá, 22 

de janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1013648-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO (RÉU)

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT0006576A-O 

(ADVOGADO)

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DESPACHO Numero do Processo: 

1013648-31.2017.8.11.0041 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO RÉU: MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

PROCURADOR: GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA Vistos etc. 

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face dos réus Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa do Estado 

de Mato Grosso e Maria Auxiliadora de Azevedo, objetivando a nulidade 

do Ato n. OS/MD/27/90, emanado pelo segundo réu, o qual concedeu ao 

terceiro requerido a indevida estabilidade excepcional no serviço público, 

visto que não preenchia requisito essencial previsto no art. 19 do ADCT. 

Por meio da decisão proferida em 15/05/2017 – (Doc. 7149200), 

determinou-se a citação dos réus, os quais apresentaram contestações 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (Doc. 8272218) e Maria 

Auxiliadora de Azevedo (Doc. 9369051). Por meio de manifestação o 

Estado de Mato Grosso informou que se abstém de contestar a ação, bem 

como requereu o regular prosseguimento do feito (Doc. 8427501). 

Impugnação às contestações apresentada pelo Ministério Público Estadual 

(Doc. 9537321). É o relato do necessário. Decido. Ante a possibilidade de 

julgamento antecipado da lide, determino que as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias, informem se resta alguma prova a ser produzida neste 

Juízo, especificando com objetividade quais são e, também, justificando a 

pertinência das mesmas. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 2018. (assinado 

eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1052357 Nr: 47561-89.2015.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DA 

COMUNIDADE SÃO JERÔNIMO, ROSINEIDE BELARMINO DOS SANTOS, 

ANTONIO ALVES, ADÃO PEREIRA DOS SANTOS, ALUIZIO DE SOUZA 

RODRIGUES, ARCANGELA MARIA DOS SANTOS, CORACY FERREIRA DE 

ALMEIDA, AQUELINO JORGE LEITE, ADÃO MORILHA, ACACIO ARAUJO 

PEREIRA, BERNADETE REGINA DE OLIVEIRA DUARTE, BENEDITO PEDRO 

DIAS DA SILVA, IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, 

GONÇALVES ALVES DE OLIVEIRA, JOAO PEIXOTO DE CARVALHO, 

DURVAL LEBRE DE MIRANDA, JOSÉ VIRGOLINO FILHO, JOSÉ ALVES DE 

OLIVEIRA, EDSON SHIMIZU FRUTUOSO, ROGÉRIO DOS SANTOS, DALVA 

SANTANA DE OLIVEIRA, ESTANISLAU LUCIO DE BARROS, EDVALDO 

ISIDIO DA SILVA, EDESON MIRNIMANO DE OLIVEIRA, JUCINEI ALVES DE 

OLIVEIRA, JUCILINO ALVES DE OLIVEIRA, MANOEL PROCÓPIO DE 

FIGUEIREDO, JOSÉ PROCÓPIO DE FIGUEIREDO, RAUL RUAS DO 

NASCIMENTO, MAURO HENRIQUE ÁVILA NUNES, MIGUELINA CORRÊA DA 

COSTA, MARCOS MACHADO DA SILVA, JOILSON BEZERRA DA SILVA, 

RALED ABDO AMIN, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JOÃO JOSÉ FERREIRA BARROS, JUSCELINO PROCOPIO DE 

FIGUEIREDO, JOSE LINO DE SOUZA, LEANDRO CAMPOS SANTANA, 

MONICA ANDRADE DE SOUZA, REGINALDO RIBEIRO DA SILVA, SIDNEY 

ALVES DE OLIVEIRA, SUSANA CONCEIÇÃO DE ARÚJO, TIAGO 

FIGUEIREDO MONTEIRO, VALDENICE BERNARDO PEREIRA, VALDELINA 

PROFETA, VALDECY FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TOMÁS JOSÉ DE OLIVEIRA, 

MARIA JOANA DE OLIVEIRA LEITE, PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, SILVIA MARIA FERREIRA - 

OAB:DEFENS. PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, remeto o feito a expedição de matéria para imprensa a fim de 

intimar as partes autoras para, querendo, manifestar acerca das certidões 

negativas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 321469 Nr: 23166-14.2007.811.0041

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO GABRIEL POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE, OLINDA RAQUEL PISSININ 

BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER RAVAZZI CALIXTO 

DA SILVA - OAB:7.972-B, JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - 

OAB:15284, Marcelo Edvino Luft - OAB:13265, MARCELO EDVINO 

LUFT - OAB:13265/MT, SÉRGIO MARCOS LERMEN - OAB:8052/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme determinado na r. decisão de fl. 1.481, 

remeto o presente feito a matéria de imprensa a fim de intimar os 

executados, por meio de seus advogados, via DJE para, no prazo de 

quinze (15) dias, pagar o valor total do débito de R$93.188,23 (noventa e 

três mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e três 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 CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 321469 Nr: 23166-14.2007.811.0041

 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): SÃO GABRIEL POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA, ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE, OLINDA RAQUEL PISSININ 

BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER RAVAZZI CALIXTO 

DA SILVA - OAB:7.972-B, JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - 

OAB:15284, Marcelo Edvino Luft - OAB:13265, MARCELO EDVINO 

LUFT - OAB:13265/MT, SÉRGIO MARCOS LERMEN - OAB:8052/MT

 Certifico e dou fé que, foi devidamente corrigida a numeração deste feito 

a partir da fl. 1.445. Certifico ainda que, foi corrigido o cadastro no sistema 

Apolo quanto ao patrono da requerida Alessandra Sversut Briante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1220274 Nr: 11552-60.2017.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIRGINIA CLEMENTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Acolho a justificativa apresentada pelo banco requerido e concedo o 

prazo de trinta (30) dias para que sejam apresentados os documentos 

indicados na inicial.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1220276 Nr: 11553-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA PEDROSA DE SOUZA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Acolho a justificativa apresentada pelo banco requerido e concedo o 

prazo de trinta (30) dias para que sejam apresentados os documentos 

indicados na inicial.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1246586 Nr: 20131-94.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVENSAN - OAB:4848

 Vistos etc.

 Recebi os autos em razão da redistribuição determinada pela Resolução 

n.º 11/2017/TP.

 Mantenho a data e horário da audiência designada no despacho anterior, 

qual seja, o dia 28/02/2018, às 16h30min.

 Expeça-se novo mandado para intimação da testemunha, devendo o sr. 

Oficial de Justiça realizar quantas diligencias forem necessárias ao 

cumprimento do ato (art. 212, §2º, CPC).

 Cientifique-se o representante do Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 216945 Nr: 25685-30.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELOÍSA GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ANA LUIZA AVILA 

PETERLINI SOUZA - OAB:PROMOTORA DE JU, FRANCISCO DE ASSIS 

DA SILVA LOPES - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT, 

RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos em correição.

Intimado para se manifestar das diligências negativas, via sistemas 

bacenjud e Renajud (fls. 503/505), o exequente Ministério Público informou 

que a executada Heloísa Gomes Bezerra é sócia administradora da 

empresa F.O. de Lima Nogueira & Cia Ltda. – Me e, diante da ausência de 

bens e valores em nome da executada, requer a desconsideração inversa 

da personalidade jurídica, a requisição de documentos à Secretaria 

Estadual de Administração acerca de possível crédito à receber pela 

executada, cópias das 5 (cinco) últimas declarações de ajuste anual de 

imposto de renda da executada e, caso não sejam encontrados bens, a 

penhora sobre o faturamento da mencionada empresa (fls. 507/510).

É o relato do necessário. Decido.

Os pedidos do Ministério Público devem ser indeferidos pelos motivos que 

passo a expor:

Verifico das diligências empreendidas que não houve o esgotamento das 

tentativas de penhorar bens da executada, seja porque não foi requerida 

a penhora de bens imóveis pelos exequentes, seja porque o próprio 

Ministério Público pleiteia que a Secretaria Estadual de Administração 

informe acerca de possível crédito à receber pela executada. Desse 

modo, declaro não demonstrado o esgotamento dos meios possíveis para 

localização de bens penhoráveis, razão pela qual o pedido de cópia das 5 

(cinco) últimas declarações de ajuste anual de imposto de renda da 

executada deve ser indeferido, nos moldes do art. 476 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC.

Pelas mesmas razões acima, por ora, também deve ser indeferida a 

penhora sobre o faturamento da empresa F.O. de Lima Nogueira & Cia 

Ltda. – Me, cuja sócia administradora é a executada, uma vez que há 

meios mais eficazes e menos onerosos e gravoso à executada, nos 

termos do art. 805, parágrafo único, do CPC.

Quanto à desconsideração inversa da personalidade jurídica, deixo de 

apreciá-la por simples petição, em razão da não observância pelo 

Ministério Público dos pressupostos previstos no art. 133 e seguintes do 

CPC.

Em relação ao requerimento de requisição à Secretaria Estadual de 

Administração acerca de possível crédito à receber pela executada, não 
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merece amparo, haja vista ser notório que não se trata de casos em que a 

lei impõe sigilo, razão pela qual o Parquet pode, sem intervenção do Juízo, 

requisitar aludidas informações, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 8º da 

Lei 7.347/85.

No mesmo sentido, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público nº 

8.625/93, assim dispõe em seu artigo 26, inciso I, alínea “b”.

 Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos 

administrativos pertinentes e, para instruí-los:

 (...)

b- requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades 

federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da 

administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Diante das prerrogativas institucionais que garantem ao Ministério Público 

o poder requisitório, a pretensão deve ser indeferida.

 Ante o exposto, indefiro todos os pedidos do Ministério Público, por 

conseguinte, determino que os exequentes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestem quanto ao prosseguimento da execução.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 755499 Nr: 7532-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO, EMANOEL ROSA DE 

OLIVEIRA, HIDER JARA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAZON SUBTIL R. JUNIOR - 

OAB:9827 MT, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - OAB:NUCLEO 

CIVEL, INGRID DE SOUZA EICKHOFF - OAB:10.216/MT, RAFAEL 

CATISTE TENÓRIO - OAB:16.331/MT

 Vistos etc.

Diante da manifestação da Defensora Pública que atua neste feito (fl. 

2.062), redesigno a audiência para o dia 14/03/2018, às 14h30min.

Recolham-se os mandados ainda não cumpridos e intimem-se todos, 

conforme decisão de fl. 2.048/2.048-vº.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1071063 Nr: 55845-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTOVÃO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOUZA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:9.585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 148 e suspendo o processo pelo prazo de sessenta 

(60) dias.

Havendo manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o 

requerente a promover o regular andamento do feito, sob pena de 

arquivamento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1220277 Nr: 11554-30.2017.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA EMILIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Acolho a justificativa apresentada pelo banco requerido e concedo o 

prazo de trinta (30) dias para que sejam apresentados os documentos 

indicados na inicial.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1220284 Nr: 11559-52.2017.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Acolho a justificativa apresentada pelo banco requerido e concedo o 

prazo de trinta (30) dias para que sejam apresentados os documentos 

indicados na inicial.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1220288 Nr: 11561-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES VIEIRA DE BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Acolho a justificativa apresentada pelo banco requerido e concedo o 

prazo de trinta (30) dias para que sejam apresentados os documentos 

indicados na inicial.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1220290 Nr: 11563-89.2017.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Acolho a justificativa apresentada pelo banco requerido e concedo o 

prazo de trinta (30) dias para que sejam apresentados os documentos 

indicados na inicial.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1220291 Nr: 11564-74.2017.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MONTEIRO LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT
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 Vistos etc.

Acolho a justificativa apresentada pelo banco requerido e concedo o 

prazo de trinta (30) dias para que sejam apresentados os documentos 

indicados na inicial.

 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: 1020637-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARTINS DIANEZ (REQUERENTE)

INGRID DE SOUZA (REQUERENTE)

TESLES MARTINS DIANEZ (REQUERENTE)

ISIS MARTINS DIANEZ (REQUERENTE)

TERSIA MARTINS DIANEZ PINEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA MODESTO DIANEZ (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

IURI MARTINS DIANEZ (LITISCONSORTES)

EVARISTO MARTINS DIANEZ (LITISCONSORTES)

BORIS MARTINS DIANEZ (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1020637-53.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar acerca da certidao do oficial de justiça , no 

prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 19 de janeiro de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036849-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAEL PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAREM GABRIELLE DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1036849-52.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar acerca da certidao do oficial de justiça , no 

prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 19 de janeiro de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023924-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON SOARES SENA OAB - MT7038/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. P. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1023924-24.2017.8.11.0041 AUTOR: MARLENE APARECIDA DE 

ARRUDA RÉU: MARCOS ANTONIO PEDROSO Vistos etc. Ante certidão do 

id: 11048690, redesigno a solenidade do id:10887131, para o dia 26 de 

março de 2018, às 08:30 horas, a ser presidida pelo ilustre Conciliador 

desta Vara Judicial. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 11 de dezembro 

de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000857-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT0004076A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE BIAS DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1000857-93.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARLI RAMOS DOS 

SANTOS INVENTARIADO: ESPÓLIO DE BIAS DOS SANTOS Vistos etc. 

Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) 

dias, colacionando aos autos os seguintes documentos, sob pena de 

indeferimento: 1. Certidão de óbito e documentos pessoais do falecido; 2. 

Certidão de casamento; 3. Qualificação e documentos pessoais dos 

demais herdeiros. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000204-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SONIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

HILDO PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO SAMPAIO (REQUERIDO)

SILVANA GLÓRIA DO NASCIMENTO SAMPAIO (REQUERIDO)

ZENILDO PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

MARIA BENEDITA PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

LAYSE PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

JOSÉ LEANDRO SAMPAIO (REQUERIDO)

ADONIS PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

LUCIENE PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

ALFREDINA ALEXANDRINA PACHECO (REQUERIDO)

LEONIL PACHECO SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1000204-91.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARTA SONIA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: SILVANA GLÓRIA DO NASCIMENTO SAMPAIO, 

CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO SAMPAIO, LUCIENE PACHECO 

SAMPAIO, LEONIL PACHECO SAMPAIO, ADONIS PACHECO SAMPAIO, 

MARIA BENEDITA PACHECO SAMPAIO, LAYSE PACHECO SAMPAIO, 

ZENILDO PACHECO SAMPAIO, ALDO PACHECO SAMPAIO, HILDO 

PACHECO SAMPAIO, ALFREDINA ALEXANDRINA PACHECO, JOSÉ 

LEANDRO SAMPAIO Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da exordial, 

para emendá-la, em 10 (DEZ) dias, colacionando aos autos cópias da 

sentença a qual foi reconhecida a paternidade do falecido, pois a 

constante no Id. nº 1131357 não atinge a finalidade pretendida, bem como, 

cópia das a certidões de nascimento, averbadas, dos herdeiros Silvana e 

Carlos, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de janeiro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1035612-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. R. V. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

D. D. A. V. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1035612-80.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos dos Provimentos nº 14/2016-CGJ e 02/2017-CGJ, impulsiono este 

processo para, INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. oficial de justiça, devendo ser emitida guia 

pública, por meio do site do Tribunal de Justiça, conforme procedimento a 

seguir: Serviços - Guias – Diligência - Emissão de Guia de diligência. 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 345075 Nr: 15726-30.2008.811.0041

 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: JUCIMEIRE APARECIDA DE AQUINO LINS, JUCILENE DE 

AQUINO COSTA, PEDRO LUIZ DE AQUINO, JUCINIL BENEDITO DE AQUINO, 

JOCINEIDE MARIA DE AQUINO, JUCINET HELENA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HELENA MARIA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO RUBENS DE AMORIM - 

OAB:3785/MT, HAMILTON LOBO MENDES - OAB:7267, JULIERME 

FRANCISCO MEIRA SILVA - OAB:11811, KLEYTON ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:16240, MANOEL SEIXAS FILHO - OAB:7633/MT, 

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, PAULO FERNANDO 

PIAGENTINI DE SOUZA - OAB:13930/MT, WARLLEY NUNES BORGES - 

OAB:12448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), PAULO SERGIO MISSASSE 

a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1062344 Nr: 52073-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OODCF, JCLDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIENY DO NASCIMENTO 

FRANCO GUIMARÃES - OAB:16.740/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para ASSINAR E RETIRAR o Termo de 

Curatela expedido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102404 Nr: 5577-58.1997.811.0041

 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: MANOEL DA CRUZ PINTO FIGUEIREDO, MARIA HELOISA 

PINTO DE FIGUEIREDO "DE CUJUS", MARGARIDA PINTO DE FIGUEIREDO, 

ANA DE SOUZA CAMPOS FIGUEIREDO, JOÃO FEBRONIO P DE 

FIGUEIREDO, ANTONYIO CYRILLOPINTO DE FIGUEIREDO "DE CUJUS", 

PEDRO NETO DE CAMPOS FIGUEIREDO, FRANCISCO DE CAMPOS 

FIGUEIREDO, ARGEMIRO MARIA DE CAMPOS FIGUEIREDO, ALGENIZA DE 

CAMPOS FIGUEIREDO NETA "DE CUJUS", ADRIANO FIGUEIREDO DE 

OLIVEIRA rep.por José Idil de Oliveira, HELENA FATIMA CAMPOS 

FIGUEIREDO, CÁCIA PAULINETE PEREIRA, IZIO PINTO DE FIGUEIREDO "DE 

CUJUS", ANNA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA rep. por José Idil de 

Oliveira, JOSUÉ DE CAMPOS FIGUEIREDO, LUIZ CARLOS DE CAMPOS 

FIGUEIREDO, MARCIA MARIA DE CAMPOS FIGUEIREDO COSTA, MARIA 

AUXILIADORA PINTO DE FIGUEIREDO "de cujus", LEIDE ALCEDINA DE 

FIGUEIREDO, SONIZI ALCEDINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, IZILEI MARCOS 

PINTO DE FIGUEIREDO, FRANCISCO PINTO DE FIGUEIREDO NETO, SIMONE 

PINTO DE FIGUEIREDO, ANDERSON LOUREÇO PINTO DE FIGUEIREDO, 

EVANDRO MARCO PINTO DE FIGUEIREDO, TÂMARA BENVIDA PINTO DE 

FIGUEIREDO, ANTONIETE PAULA PINTO DE FIGUEIREDO, PAULINETE JOÃO 

PINTO DE FIGUEIREDO, JULIETE MARIA PINTO DE FIGUEIREDO, LAURO 

ZITO PINTO DE FIGUEIREDO, MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO, JANETE 

MARCINA PINTO DE FIGUEIREDO, MARINETE ARGEMIZA PINTO DE 

FIGUEIREDO, FRANCISNETE KATIA PINTO DE FIGUEIREDO, ELIZABETH 

PINTO DE FIGUEIREDO, GENY LOMBARDI, ROSANGELA GOMES DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIZA DE CAMPOS FIGUEIREDO (de 

cujus)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:5271/MT, CARLOS EDUARDO FRANÇA - OAB:3055/MT, CARLOS 

EDUARDO PEREIRA BRAGA - OAB:12.572/MT, CELSO GUEDES 

MAXIMILIANO - OAB:3071/MT, GABRIELA DA SILVA BIGIO TARDIN - 

OAB:6.822/MT, JÚLIO TARDIN - OAB:4479, KESIA MARTINS FORTES 

DOS REIS - OAB:16125-B, MANOELLA LEANDRO C. DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 13.801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT, 

NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.247OABMT, RONALDO 

LUIZ DE ARAUJO - OAB:2.909/MT, WANTUIR LUIZ PEREIRA - 

OAB:11171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EDINEI RONQUE, para devolução dos autos nº 

5577-58.1997.811.0041, Protocolo 102404, 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.: 338478 Nr: 1531-31.1994.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA COSTA, MARIA HELENA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA, 

para devolução dos autos nº 1531-31.1994.811.0041, Protocolo 338478, 

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.: 398125 Nr: 2536-30.1990.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIBELA BORGES YOKOTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE KIKUO YOKOTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA ADRIANA SILVA 

FORTALEZA - OAB:12908/MT, MEYRE GORETT ALVES DA SILVA - 

OAB:6.972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MEYRE GORETT ALVES DA SILVA, para 

devolução dos autos nº 2536-30.1990.811.0041, Protocolo 398125, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez
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 Cod. Proc.: 1134520 Nr: 24888-68.2016.811.0041

 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: GMDFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL BEZERRA P 

ESPÓSITO - OAB:23778/0, ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO 

ESPOSITO - OAB:4.531

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação.Sem custas.P. R. I. C. Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 

2018.Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez NelianJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 352094 Nr: 22430-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCMADL, LCMLN, ALCMADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, JULIO CESAR RIBEIRO - OAB:5127, WAGNER LUIZ 

RIBEIRO - OAB:19091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107-O-MT

 Vistos etc. Ante as alegações de fls. 550/551, encaminhem-se os autos 

ao contador judicial, para que promova o cálculo atualizado da dívida, 

levando se em conta o período de agosto/2015 à junho de 2016, 

abatendo-se os valores pagos. Após, intimem-se as partes a 

manifestarem. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 09 de janeiro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian, Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 405927 Nr: 38097-51.2009.811.0041

 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: APC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFGBDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DIAS REBOUÇAS - 

OAB:9.658-B/MT, AMIR SAUL AMIDEN - OAB:OAB/MT 20927/O, 

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8.233/MT, 

IVANOWA RAPOSO QUINTELA - OAB:5.379/MT, JORGE AURÉLIO 

ZAMAR TAQUES - OAB:4.700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659/MT, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18.351, JONATHÃ CRISTIAN SANTOS 

SILVA - OAB:15.641, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - 

OAB:12507/MT, VOLMIR CARLOS DEBONA JUNIOR - OAB:16.901/MT, 

WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:, WAGNER ARGUELHO MOURA - 

OAB:9689/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), AMIR SAUL AMIDEN a 

proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 791128 Nr: 45200-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFDS, KDSF, ALF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - OAB: 

10557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 791128

 Vistos.

 Proceda-se à pesquisa do paradeiro da do executado CPF 

015.504.851-13, por meio eletrônico, junto ao site da Egrégia Corregedoria, 

deste Estado.

 Caso a busca seja positiva, intime-se para pagamento do débito 

alimentício atualizado.

 Em sendo negativa a pesquisa realizada, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para manifestar-se, seu interesse no prosseguimento do 

feito, informando o atual endereço do executado, no prazo de 05 (cinco) 

dias sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 836399 Nr: 41397-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICQ, IVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFVBQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA COSTA QUEIROZ - 

OAB:15402/MT, MARCOS DAVI ANDRADE - OAB:11656

 Código 836399

Vistos etc.

Tendo em vista que, decorreu o prazo de 30 (trinta) dias da prisão do 

executado, os motivos da constrição pessoal anteriormente decretada 

deixam de existir, nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, 

razão pela qual REVOGO a prisão de JACKSON FELIX VIEIRA BARBOSA 

QUEIROZ, servindo cópia da presente decisão como Alvará de Soltura. 

Coloque-se o custodiado em liberdade, se por outro motivo, não estiver 

preso.

 Após, intime-se a parte autora, através da digna Defensoria Pública, para 

manifestar o interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1061178 Nr: 51513-76.2015.811.0041

 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: RFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY B. RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18653/MT, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para ASSINAR E RETIRAR o Termo de 

Guarda expedido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1102295 Nr: 11455-94.2016.811.0041

 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: VALDECIL DE DEUS PINTO, VALDENIL DE DEUS PINTO, 

MARTINHO SEBASTIÃO DE DEUS PINTO, ANTONIO MARTINS DA SILVA, 

IZITA DE DEUS PINTO DA SILVA, ALVINO DE DEUS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA DE DEUS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DOLORES CRUZ ROSELLI, para devolução dos 

autos nº 11455-94.2016.811.0041, Protocolo 1102295, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1125642 Nr: 21174-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRNDS, MNDS, MNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO DA COSTA - 

OAB:14.958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1125642

Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que foi acostado termo de acordo 

realizado entre as partes às fls. 67/78, sem que, contudo, tenha sido 

acompanhado de instrumento de mandato outorgado pelas requeridas.

Dessa forma, INTIME-SE a autora para que apresente procuração nos 

autos, outorgada pelas requeridas, para homologação do acordo 

realizado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desentranhamento do 

mesmo dos autos, para regular prosseguimento.

Visando dar celeridade processual ao presente processo, PROCEDAM-SE 

BUSCAS nos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, visando à localização do atual endereço das requeridas.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1151873 Nr: 32508-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Maria Soster - OAB:17461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO DIAS), requerendo o 

que de direito, acerca da impossibilidade do cumprimento do mandado, 

conforme certidão negativa do Oficial de Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782502 Nr: 36147-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVERA - 

OAB:OAB/MT 9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA HELIODORO ALVES - 

OAB:10.113, JUCILENE ALVES DE ARRUDA BORGES - OAB:15.798/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ERICK HENRIQUE DIAS PRADO, para devolução 

dos autos nº 36147-02.2012.811.0041, Protocolo 782502, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 791127 Nr: 45199-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFDS, KDSF, ALF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - OAB: 

10557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 791127

 Vistos.

 Proceda-se à pesquisa do paradeiro da do executado CPF 

015.504.851-13, por meio eletrônico, junto ao site da Egrégia Corregedoria, 

deste Estado.

Os autos permanecerão em gabinete até que a informação do endereço 

do requerido seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004/2007/CGJ).

 Frustrada as buscas acima mencionadas, intime-se o executado, por 

edital, pelo prazo de 20 (vinte dias).

 Faça constar do edital a advertência de que será nomeado curador 

especial em caso de revelia.

Transcorrido o prazo determinado, sem manifestação da parte ré, 

nomeio-lhe como curador especial, nos termos do art. 72, II, do Código de 

Processo Civil, à culta Defensora Pública, Drª Gislaine Figueira Desto, que 

deverá ser intimada para apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob às homenagens deste Juízo.

Notifique-se o digno Ministério Público.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 811009 Nr: 17510-66.2013.811.0041

 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: GSA, GGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12503/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), LUDMILA RODRIGUES a 

proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 879085 Nr: 16208-65.2014.811.0041

 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: BMCDS, LCDS, ACDS, TCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDPJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 879085

Vistos etc.

Ante a certidão de fls. 219, de que valor do precatório fora depositado nos 

autos, conforme extrato de fls. 2017 expeça-se alvará para levantamento 

da quantia depositada, transferindo-se o valor para conta dos herdeiros, 

conforme sentença de fls. 198/vº, nas contas a serem informadas no 

prazo de 05 (cinco) dias.

O pedido de fls. 208, já fora apreciado em audiência de fls. 15/vº. 

Cumpra-se.

 Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian
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 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 996932 Nr: 22123-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZ, FMFDZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGOR FEITOZA PEREIRA - 

OAB:16.379/MT, PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - 

OAB:18.219/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CEZAR RODRIGUES - 

OAB:23456/O, THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - OAB:13.156, YANA 

CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - OAB:5495

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DO (A) APELADO (A), por meio do seu Advogado, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1010 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1031613 Nr: 37584-73.2015.811.0041

 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: FMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:OAB/MT 6069

 Código 1031613

Espécie Ação de Divórcio Litigioso

Requerente Fabiane Moraes Ribeiro

Requerido Weslei Daniel Ribeiro

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda, Alimentos e Direito de 

Convivência, proposta por Fabiane Moraes Ribeiro, em face de Weslei 

Daniel Ribeiro, ambos qualificados nos autos.

Ante o desconhecimento do paradeiro do réu, procedeu-se a citação 

editalícia, conforme preconizado pelos arts. 256 e 257 do Código de 

Processo Civil (fls. 54/55).

Não comparecendo o requerido aos autos, foi lhe nomeado curador 

especial que, contestou todos os termos da ação tempestivamente (fls. 

66/72).

A defesa supramencionada foi devidamente impugnada, conforme se 

verifica às fls. 74/75vº.

Com a exordial, veio cópia da certidão de casamento de fls. 16, 

demonstrando que há vínculo conjugal a ser dissolvido entre os 

divorciandos.

Da união conjugal dos demandantes adveio o nascimento de uma filha, que 

se encontra sob os cuidados da genitora, razão pela qual, requer a 

fixação de alimentos em favor da mesma, regularização da guarda e 

direito de convivência.

Pretende a divorcianda voltar a usar o nome de solteira.

Instado a se manifestar o digno Ministério Público opinou, favoravelmente, 

à decretação do divórcio do casal, guarda unilateral, alimentos e 

convivência nos termos de fls. 77/77vº.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda, Alimentos e Direito de 

Convivência, proposta por Fabiane Moraes Ribeiro, em face de Weslei 

Daniel Ribeiro, ambos qualificados nos autos.

A presente ação visa à decretação do divórcio dos contendores que se 

encontram separados de fato.

O Órgão Ministerial fez-se presente em todos os atos do processo, 

opinando pela procedência do pedido às fls. 77/77vº.

O réu citado por edital, teve assegurada sua defesa por curadora especial 

que contestou a ação tempestivamente às fls. 66/72.

No ordenamento jurídico vigente, a guarda compartilhada só pode ser 

afastada, nas hipóteses em que, um dos genitores ou ambos não se 

mostrem aptos, para o exercício do poder-familiar.

Porém, verifica-se dos autos que, o genitor se encontra em lugar incerto 

ou não sabido e, o abandono afetivo deste para com sua filha, indica que, 

não deseja exercitar seu direito de guarda do mesmo.

Além disso, em face da presente decisão não fazer coisa julgada material, 

pode esta ser mudada a qualquer tempo que o pai desejar exercer seu 

direito de guarda e convivência com a filha em comum.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial de Divórcio de FABIANE MORAES RIBEIRO e 

WESLEI DANIEL RIBEIRO, nos arts. 226, §6º da Constituição da República, 

e 487, inciso I do CPC, declarando cessados todos os deveres inerentes 

ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens.

Nos termos do art. 17 da Lei nº 6.515/77, defiro o requerimento, para que, 

a divorcianda, volte a usar o nome de solteira: FABIANE MORAES DA 

SILVA.

Pelos motivos acima expostos, a guarda da infante Anny Sophia Moraes 

Ribeiro, deverá ser exercida, excepcionalmente, de forma unilateral pela 

autora, tendo o pai o direito de convivência livre.

Quanto ao valor dos alimentos, embora não tenha vindo aos autos prova 

dos rendimentos do requerido, observa-se que este é apto para o 

trabalho, com capacidade financeira, para arcar com as responsabilidades 

advindas de seu poder-familiar.

As necessidades da criança são presumidas, uma vez que esta tem 

gastos com alimentação, vestuário, moradia, dentre outros, não sendo 

justo que tal encargo recaia somente sobre sua mãe, que necessita de 

auxílio para o custeio integral de suas despesas.

Por outro lado, as provas que foram carreadas ao feito não são 

suficientes, para a fixação da obrigação alimentícia, no patamar postulado 

na inicial, uma vez que, para a definição de seu montante, não se medem 

apenas, as necessidades de quem será alimentado, mas também, a 

possibilidade do pai, devendo este juízo, atentar para este inafastável 

equilíbrio.

Assim, observando o trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade, 

CONDENO o requerido Weslei Daniel Ribeiro ao pagamento mensal de 

alimentos à sua filha Anny Sophia Moraes Ribeiro, no importe de 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, que nesta data significa R$ 

281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), a serem pagos até 

o dia dez de cada mês.

Os alimentos incidirão, também, nas verbas de férias, 13° salário e 

rescisórias, quando houver.

Transitada em julgado, procedam-se às anotações e, baixas necessárias, 

arquivando-se os autos independentemente de nova determinação.

Deixo de apreciar o pedido de partilha do único bem móvel, descrito na 

exordial, em face de falta de comprovação nos autos da existência do 

mesmo, bem como, se foi adquirido durante o período de convivência.

Expeça-se o necessário, especialmente mandado de averbação.

Sem custas.

 P. R. I. C.

 Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2017.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1058223 Nr: 50148-84.2015.811.0041

 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: CIDELIA APARECIDA DE LARA, GABRIEL DE LARA 

SOUSA, LEONARDO DE LARA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EVALDO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BARRIOS JUNIOR - 

OAB:16.640, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - OAB:4717, 

TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - OAB:4717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), MAURICIO BARRIOS JUNIOR 

a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234 do 

CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1059790 Nr: 50939-53.2015.811.0041
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 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: LMU, LMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR AUGUSTO LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:6.821-B, PROCURADORIA FEDERAL 

ESPECIALIZADA - FUNAI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:3 VEZES COM INTERVALO DE 10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Tatiane Bezerra Bona, Analista Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Ação de Curatela 

proposta, perante este Juízo, por Luzinethe Muzilar Uaquixinepa, em 

benefício de sua mãe Lindaura Munzilar Maquixinepa, ambas devidamente 

qualificadas nos autos. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe importante 

modificação, no que se refere às pessoas absolutamente incapazes, ante 

a necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de 

seus direitos, visando sua inclusão social e resguardo de seu direito, em 

decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, 

dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. O 

douto Ministério Público se fez presente em todas as fases processuais e, 

opinou favoravelmente ao deferimento do pedido curatela, em face da 

tomada de decisão apoiada não ser a mais adequada, ante o estado de 

demência de Lindaura Munzilar Maquixinepa. O relatório médico de fls. 

15/vº, corroborado pelo relatório de estudo psicológico de fls. 39/41, 

demonstram que a curatelanda necessita de um curador para 

representá-la nos atos da vida civil, uma vez que esta não consegue 

expressar a sua vontade, em face de seu quadro decorrentes do AVC 

sofrido (fls. 15/vº), evidenciando-se a pertinência da presente medida 

protetiva de curatela. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil e, decreto a curatela compartilhada de 

LINDAURA MUNZILAR MAQUIXINEPA, declarando-a absolutamente 

incapaz de exercer os atos de natureza patrimonial e negocial, na forma 

dos arts. 84, § 1º e 85, ambos da Lei nº 13.146/2015-Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, nomeio-lhe como curadoras, suas filhas LUZINETHE 

MUNZILAR UAQUIXINEPA e JAIRA MUNZILAR UAQUIXINEPA. Procedam-se 

as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o § 3º do art. 

755 do CPC. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Sem custas. 

P. R. I. C. Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2017. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian, Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1062344 Nr: 52073-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OODCF, JCLDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIENY DO NASCIMENTO 

FRANCO GUIMARÃES - OAB:16.740/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:3 VEZES COM INTERVALO DE 10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS E INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:Tatiane Bezerra Bona, Analista Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:(...) Vistos etc. Mediante a concordância de Romilda Martins dos 

Santos Soares (ex curadora). Comprovada, nestes autos, as dificuldades 

de autonomia e dependência do curatelando, julgo procedente o pedido de 

substituição de curadoria e, homologo o acordo acima enunciado, para 

constituir como seus curadores Osvaldo Olivio de Carvalho Filho e Joice 

Cristina Leite da Conceição Carvalho. Ante a gravidade dos problemas de 

saúde do curatelando, reconheço que a curadoria deve ser integral e não 

na modalidade de decisão assistida. Diante do exposto, HOMOLOGO por 

sentença a convenção acima descrita, com fulcro no art. 487, III do CPC, 

para que sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos. Certifique-se o 

trânsito em julgado, procedam-se às baixas e anotações legais, 

arquivando-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. Notifique-se o Nobre Ministério Público. Os presentes saem 

devidamente intimados. P. R. I. C. Nada mais. Eu,________ (Carla Ludmylla 

Aparecida Fiório) estagiária de gabinete, o digitei. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian, Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1092651 Nr: 7349-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADS, WMADS, DMDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BORGES GUIMARÃES - 

OAB:17.214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1092651

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento da ação, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

Sirva cópia do presente, como mandado de intimação das partes.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1098035 Nr: 9702-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGAG, PADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBG, RMDAG, EDLADO, AGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIBERTO VAZ GUIMARÃES - 

OAB:9.788/MT, SILVANA NOVAES SANTOS - OAB:17.644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MORAES VALENTE - 

OAB:21.549/MT, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 .....Assim, REJEITO a preliminar arguida.Houve impugnação às 

fls.152/153.O digno Ministério Público manifestou-se às fls.154/154v°.Às 

fls.155 fora designada sessão de mediação que, restou inexitosa 

(fls.187/190).Em certidão de fls.173, consta o falecimento do requerido 

Sebastião, segundo informação prestada pela requerida Rose Marie.Os 

requeridos Admar e Elizabeth informaram o endereço atualizado às 

fls.174.As partes são legitimas, bem como, legítimos os seus interesses.A 

ação vem se desenvolvendo em marcha regular e não vislumbrando 

qualquer irregularidade a ser corrigida até o momento, dou o feito por 

saneado.Defiro o requerimento de produção de provas a ser efetivada na 

audiência de instrução e julgamento que ora designo para o dia 03 de abril 

de 2018, às 15:20 horas, para depoimento pessoal de ambas as partes e 

oitiva de testemunhas, cujo rol das partes deverá aportar aos autos em 10 

(dez) dias.A intimação das testemunhas deverá se dar nos moldes do art. 

455 do CPC.De qualquer modo, importante destacar, desde logo que, nos 

moldes do art. 359 do CPC, a conciliação pode ser obtida em qualquer fase 

processual, mormente no primeiro momento da audiência de instrução.Fixo 

os pontos controvertidos como sendo: a)aferição da necessidade de 

fixação de alimentos em face dos avós paternos e maternos;Outrossim, 

como medida de celeridade, determino:1-Intime-se a parte autora, por meio 

de sua culta advogada, para que, traga aos autos, em 05 (cinco) dias, a 

comprovação da tentativa frustrada de descontar os alimentos devidos 

pelo pai, diretamente em folha de pagamento, visto que, esta tomou 

conhecimento do local de trabalho do genitor às fls.33.2-Intime-se a 

requerida Rose Marie, por meio de seu culto advogado, para que, junte 

aos autos, em 05 (cinco) dias, cópia da certidão de óbito de 

S e b a s t i ã o . N o t i f i q u e - s e  o  n o b r e  M i n i s t é r i o 

Público.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1106287 Nr: 13065-97.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLLA, JPDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉLIA BORGES DE MORAIS 

RODRIGUES - OAB:10.226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354/MT

 Código 1106287

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento da ação, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

Sirva cópia do presente, como mandado de intimação das partes.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1036725-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DOS SANTOS ALBUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLON SALES OAB - MT16094/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIR DOS SANTOS ALBUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1036725-69.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELIZEU DOS 

SANTOS ALBUES REQUERIDO: ENIR DOS SANTOS ALBUES Vistos etc. 

Acolho a emenda da inicial, constante no Id. nº 11216843. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Substituição de 

Curatela interposta por Elizeu dos Santos Albues em face de Enir dos 

Santos Albues, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a inicial 

que a requerida foi legalmente interditada, através de sentença, constante 

no Id. nº 11217048, sendo-lhe na oportunidade nomeado como curador, 

Edson dos Santos Albues, seu irmão. Ocorre que, o curador da requerida 

veio a óbito, em 03.04.2016. É o relato. Fundamento e decido. A requerida, 

por estar interditada, necessita de um responsável legal para gerir a sua 

vida civil, pois, o curador nomeado pelo Juízo faleceu, sendo necessária a 

sua substituição. Ademais, o requerente é irmão da curatelada, sendo, no 

momento, a única pessoa que pode assumir a responsabilidade de seu 

zelo e cuidados. Diante do exposto, defiro a substituição da curatela, 

nomeando, provisoriamente, Elizeu dos Santos Albues, como curador de 

Enir dos Santos Albues e, determino: Cite-se, mediante às cautelas e 

advertências legais. No ato da citação, o ilustre Oficial de Justiça, deverá 

informar, a situação da curatelada, se encontra-se em condições de 

locomoção para se apresentar em Juízo. Com as informações, conclusos. 

Oficie-se o INSS, para que em 05 (cinco) dias, informe a este Juízo se a 

curatelada, recebe algum benefício previdenciário. Realize-se estudo 

social, no prazo de 30 (trinta) dias. Tome-se por termo o compromisso. 

Notifique-se o douto Parquet. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035929-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR MARQUES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO OAB - MT2676/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA BARBOSA DA MATA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1035929-78.2017.8.11.0041 AUTOR: VILMAR MARQUES 

FERREIRA RÉU: SONIA BARBOSA DA MATA Vistos etc. Defiro a 

gratuidade postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de Sobrepartilha, 

proposta por Vilmar Marques Ferreira, em face de Sonia Barbosa da Mata, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Cite-se mediante às cautelas 

e advertências legais. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 18 de janeiro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000791-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SILVA ALVES DA CUNHA E COELHO (REQUERENTE)

ROBERTO JOSE ALVES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT0013831A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1000791-16.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ROBERTO JOSE 

ALVES DA CUNHA, FERNANDA SILVA ALVES DA CUNHA E COELHO 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos Consensual, 

interposta perante este Juízo por Roberto José Alves da Cunha e 

Fernanda Silva Alves da Cunha, todos devidamente qualificados nos 

autos. Verifica-se da petição inicial, que as partes são maiores e capazes 

e firmaram um acordo, quanto à exoneração do primeiro requerente, do 

pagamento de alimentos à sua filha Fernanda Silva Alves da Cunha. 

Através do documento, constante do id 11383250, está demonstrada a 

obrigação alimentar do qual se busca a exoneração. Diante do exposto e 

de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, III, letra “b” do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença os termos do acordo, 

para que sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos. Oficie-se o 

empregador do requerente, para que seja promovida a suspensão o 

cancelamento do desconto, em folha de pagamento. Transitada em 

julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se 

os autos independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I. C. 

Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033860-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMPOS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT0014559A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMIR LUIS FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1033860-73.2017.8.11.0041 AUTOR: DIEGO CAMPOS 

FERREIRA RÉU: EDMIR LUIS FERREIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Exoneração de Alimentos, interposta perante este Juízo por Edmir Luis 

Ferreira e Diego Campos Ferreira, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Verifica-se da petição inicial, que as partes são maiores e capazes 

e firmaram um acordo, quanto a exoneração do primeiro requerente, do 

pagamento de alimentos ao seu filho Diego Campos Ferreira. Através do 

documento, constante no Id. nº 10562746, restou demonstrada a 

obrigação alimentar do qual se busca a exoneração. Diante do exposto e 

de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, III, letra “b” do 
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Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença os termos do acordo, 

para que sejam produzidos seus jurídicos e legais efeitos. Oficie-se o 

empregador do requerente, para que seja promovida a suspensão do 

desconto em folha de pagamento do requerente, relativamente à seu filho 

Diego Campos Ferreira. Transitada em julgado, após as formalidades 

legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos independentemente de 

nova determinação. Custas já recolhidas. P.R.I. C. Cuiabá-MT, 19 de janeiro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1031476-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTO BORGES JUNIOR OAB - MT0008674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO GAMA DA SILVA (REQUERIDO)

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 : 

1031476-40.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JUCINEIDE DE JESUS SILVA 

REQUERIDO: EDVALDO GAMA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Curatela c/c de Antecipação de Tutela, proposta perante este juízo por 

Jucineide de Jesus Silva, em favor de seu tio Edvaldo Gama da Silva, 

ambos devidamente qualificados nos autos. A ilustre assistente social no 

id 11323580 informa a ocorrência do óbito do curatelando e junta a 

certidão de óbito, fornecida pela requerente. Diante do exposto, julgo 

extinta a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso IX do Código 

de Processo Civil, em face do óbito do beneficiário, inviabilizando o 

seguimento e desenvolvimento válido e regular da presente ação. Via de 

consequência revogo, parte da decisão liminar, constante do id 10233715, 

que nomeou a autora como curadora provisória do curatelando. Transitada 

em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P.R.I. C. Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1037799-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTHON BORDIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA AGUIAR SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1037799-61.2017.8.11.0041 REQUERENTE: WELLINGTHON 

BORDIM DE OLIVEIRA REQUERIDO: CINTIA AGUIAR SILVA Vistos etc. 

Defiro a gratuidade postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de 

Guarda Compartilhada c/c Alimentos, proposta por Wellingthon Bordim de 

Oliveira, em desfavor de Cintia Aguiar Silva, ambos devidamente 

qualificados nos autos, visando à regulamentação do tempo de 

convivência do autor com sua filha Ana Beatriz Bordim da Silva (6 anos). 

Requer o autor, regulamentação da convivência com sua filha Ana Beatriz, 

de 06 (seis) anos, sob o argumento de que, a genitora da menina vem 

colocando obstáculos, no contato entre pai e filha, para que seja mantido 

no vínculo paterno-filial. Inicialmente, ressalto que, o exercício da guarda 

dos filhos sofreu mudanças positivas, com a entrada em vigor da Lei 

13.058/2014, especialmente, no que se refere ao reconhecimento da 

igualdade parental. Passou a constar no art. 1.583 do Código Civil: Art. 

1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. (...) § 2o Na guarda 

compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de 

forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as 

condições fáticas e os interesses dos filhos. Art. 1.584. A guarda, 

unilateral ou compartilhada, poderá ser: (...) II – decretada pelo juiz, em 

atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição 

de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. Com o 

advento da nova lei, a guarda compartilhada passou a ser a regra, não 

prosperando mais as situações de menor importância, que vinham sendo 

utilizadas para a concessão da guarda unilateral. O novo modelo de 

guarda foi reconhecido como a forma mais eficaz, para o alcance do pleno 

desenvolvimento de crianças e adolescentes. Assim, no ordenamento 

jurídico vigente, a guarda compartilhada só pode ser afastada, nas 

hipóteses em que um dos genitores ou ambos não se mostrem aptos, para 

o exercício do poder-familiar ou, então, quando um deles não deseja 

exercitá-lo. O caso em análise não contempla nenhuma das hipóteses de 

exceção. Diante do exposto, reconhecendo que o pedido de antecipação 

da tutela preenche os requisitos legais, insculpidos no art. 273, inciso I, do 

CPC, visto que, a adolescente não tem convivido com o seu genitor, de 

forma satisfatória, além do que, o presente caso se amolda às novas 

orientações da legislação em vigor, com fulcro nos arts. 1.583, §2º, 1.631 

e 1.634, II ambos do Código Civil e, em razão do parentesco existente, 

defiro o pedido do requerente e, concedo a guarda compartilhada entre os 

genitores, da infante Ana Beatriz Bordim da Silva, conforme determina a 

Lei de Igualdade Parental, vigente sob o nº 13058/2014. A convivência 

paterno-filial deverá se dar, provisoriamente, em finais de semana 

alternados, iniciando-se a rotina na sexta-feira quando, o genitor pegará a 

infante na escola, entregando-a na residência materna ou na escola na 

segunda-feira subsequente. A medida justifica-se, pois, os genitores são 

residentes nesta urbe, ou seja, inexistindo longa distância a ser 

percorrida, de forma que, o modelo estipulado é possível de ser 

exercitado. Outra forma de se alcançar o equilíbrio, dos dias de 

convivência poderá ser apreciada no mérito da sentença, ao final, quando 

o processo contar com mais elementos, para a aferição das situações 

determinantes, bem como, poderá ser construído, conjuntamente com os 

interessados, ao longo das audiências efetivadas. Como medida de 

celeridade, designo audiência de tentativa de conciliação, para o próximo 

dia 24 de abril de 2018 às 14:00 horas, a ser realizada pela ilustre 

Conciliadora desta Vara Judicial. Acolho a oferta dos alimentos provisórios 

em 41,92% (quarenta e um vírgula noventa e dois por cento) do salário 

mínimo vigente, que hoje importam em R$ 400,00 (quatrocentos reais). O 

vencimento da prestação alimentícia se dará todo o dia 10 (dez) de cada 

mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de depósito na conta 

bancária. Os alimentos incidirão, também, nas verbas de férias, 13° salário 

e rescisórias. Cite-se mediante às cautelas e advertências legais. 

Intime-se o autor, por meio de seu ilustre advogado. Realize-se estudo 

social em 30 (trinta) dias. Notifique-se o zeloso Ministério Público. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 857527 Nr: 59760-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLLNR, KVNLR, ALNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURAIR DE SOUZA GROSSI - 

OAB:21319, LIGIMARI GUELSI - OAB:12.582/MT

 Processo nº. 59760-17.2013 – Código 857527

 Vistos.

 Breno Lucas Lima Nunes Rosa e Karen Vitória Nunes Lima Rosa, 

representados por Alexandra Lima Nunes Rosa, propuseram a presente 

Ação de Execução em face de Jaymeson Fernando da Rosa.

 Às fls. 99/101 as partes informaram que se compuseram e buscam a 

homologação do acordo, na qual foi pactuado o parcelamento do débito.

 À fl. 103 o Ministério Público opinou pela homologação.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que o acordo de fls. 99/101 vai ao encontro dos interesses 

dos menores, imperiosa se faz a sua homologação.

 Assim, homologo acordo de fls. 99/101, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Ressalto, entretanto, que caso não seja cumprido o parcelamento, o 
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processo poderá ser desarquivado para que se dê continuidade à 

execução.

 Notifique-se o ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Sem custas, nos termos da Lei nº. 1.060/1950.

 P. I. C.

 Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110528 Nr: 1573-46.1995.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLENE FIGUEIREDO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ODERLINO DE CAMPOS BORGES, 

MARILENE OLIVEIRA DE CAMPOS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE CAMPOS BORGES 

JUNIOR - OAB:4703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DULCE HELENA GAHYVA, para devolução dos 

autos nº 1573-46.1995.811.0041, Protocolo 110528, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 235773 Nr: 4902-80.2006.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE LIMA DE SOUZA - 

OAB:15.924, JOSE FABIANO BELLÃO GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 Processo nº. 216/2006 – Código 235773

 Vistos.

 Retifique-se a capa dos autos para cumprimento de sentença.

 INTIME-SE a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito 

apresentado às fls. 402/405.

 Não sendo efetuado o pagamento no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), seguindo-se os atos de 

expropriação, além do protesto da dívida.

 Não ocorrendo o pagamento, arbitro honorários em 10% (dez por cento) 

do valor da execução. Em caso de pagamento parcial, a multa e a verba 

honorária incidirão sobre o restante.

 Defiro os requerimentos de fls. 400/401. Expeça-se novo mandado de 

intimação ao locatário do imóvel objeto da partilha, nos termos da sentença 

de fls. 353/356 e do documento de fl. 373, que deverá ser cumprido com 

urgência.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 990768 Nr: 18838-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 18838-60.2015 – Código 990768

 Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença, que, da forma como foi 

homologada, deveria ser iniciada a liquidação, como pode ser visto às fls. 

15/17.

 Passados mais de 04 (quatro) anos, a exequente propôs o presente 

cumprimento de sentença e, ao que se vê, não existe um mínimo de boa 

vontade entre os litigantes na resolução da lide, ninguém quer ceder, foi 

travada uma briga de forças na presente lide. Portanto, para tentar 

solucionar a questão apresentada aos autos, devem ser tomadas medidas 

pontuais.

 Portanto, determino à exequente a entrega da moto ao executado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de serem tomadas as medidas 

cabíveis e que forem necessárias, dentre ela multa diária que será 

analisada e aplicada em caso de descumprimento.

 Entregue a moto, o executado deverá comprovar nestes autos a entrega 

do bem ao credor fiduciário, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo 

sem cumprimento da obrigação, entender-se-á que decidiu ficar com a 

motocicleta, e por isso, terá o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o 

depósito judicial do valor correspondente à metade das parcelas da moto à 

exequente, nos termos do acordo.

 Com relação a casa, venha aos autos os comprovantes das dívidas 

assumidas perante a empresa Todimo, bem como a relação das 

benfeitorias e seus respectivos valores, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para que se inicie a fase de liquidação de sentença.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1075940 Nr: 57928-75.2015.811.0041

 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: IPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 57928-75.2015 – Código 1075940

 Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 35.

 Proceda-se com busca de informação através do INFOJUD e BACENJUD, 

com o objetivo de encontrar o endereço do requerido.

 Se for encontrado endereço diferente do que consta nos autos, intime-o 

sobre a sentença proferida nestes autos.

 Caso contrário, a intimação devera ser feita por edital.

 Decorrido o prazo, arquivem-se os autos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1164264 Nr: 37657-11.2016.811.0041

 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: SN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o teor da certidão de fl. 80-vº, determino que se proceda 

com a busca de informações sobre o endereço do requerido no 

BACENJUD e no INFOJUD.

 Caso seja encontrado endereço diverso do que consta nos autos, cite-se 

o requerido para querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 
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(quinze) dias, sob pena de revelia.

 Se não for encontrado o atual endereço, cite-se por edital.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 247394 Nr: 23988-37.2006.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO OSVALDO VIEIRA GUIMARÃES, ILARINA DE 

ARRUDA GUIMARÃES, SILVIA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA HELENA FIGUEIREDO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:OAB/MT 4.340-B, MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT, RUBENS AZEVEDO DA SILVA - OAB:4.176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT, WESON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - OAB:

 Visto.

Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se sobre o interesse na produção da prova testemunhal, qual 

seja, a oitiva do Sr. Gilberto Gomes.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382609 Nr: 18042-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPM, GK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ALVES FERREIRA 

NETO - OAB:3837/MT, RHAIÇA DORILEO P LEITE - OAB:OAB/MT 18.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ALEXANDRE PACHER, para devolução dos 

autos nº 18042-79.2009.811.0041, Protocolo 382609, 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): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 702782 Nr: 37404-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DOS SANTOS 

TAVARES - OAB:15057/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 37404-33.2010 – Código 702782

 Visto.

 Josiane Alessandra de Arruda propôs Ação de Divórcio em face de 

Vagner de Jesus Spinola.

 Às fls. 99/102 as partes manifestaram informando que se compuseram, e 

pugnam pela homologação judicial do acordo.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Homologo por sentença, para que alcance seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado às fls. 99/102, que passa a fazer parte integrante e 

indissociável desta sentença.

 Esclareço apenas, que a presente ação é de divórcio, não de separação 

consensual, conforme subscrito na petição de acordo.

 Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Expeça-se de imediato, o competente mandado de averbação.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

praxe.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 15 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 903227 Nr: 32260-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TT, MDOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 32260-39.2014 – Código 903227

 Vistos.

 Verifico que à fl. 69 consta certidão negativa de intimação da parte 

requerente, tendo em vista que o exequente se mudou de endereço, 

estando em lugar incerto, como afirmado pela própria defensora à fl. 72.

 Portanto, seria ineficaz determinar sua intimação pessoal para dar 

andamento ao feito, já que se tem notícia do seu atual endereço.

 Assim, determino a intimação da parte autora por edital, para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 926110 Nr: 47184-55.2014.811.0041

 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: CDTCDEDSL, BHCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Nunes de Aráujo - 

OAB:18415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 926110 e 906380

Vistos etc.

Sendo a conciliação e a mediação instrumentos efetivos para a solução de 

conflitos, designo audiência de conciliação, para o dia 01 de fevereiro de 

2018, às 14:30 horas, a ser presidida, excepcionalmente, por esta 

magistrada.

Intimem-se as partes pessoalmente.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 946100 Nr: 58065-91.2014.811.0041

 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: ANTONIO CÁSSIO CORREA DA COSTA, JEAN CARLO 

DE ALMEIDA, MARCO AURÉLIO CORREA DA COSTA, VILMA 

VASCONCELOS BARROS, SUMAIA APARECIDA CORREA DA COSTA 

STEFAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO ANTONIO ITAUBI CORREA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE SOUZA SANTOS 

SILVA - OAB:10.574 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Visto.

Considerando o disposto na certidão de fl.190, intime-se o inventariante 

para que dê andamento ao inventário, por edital, sob pena de remoção.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e dê-se vista ao 

Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1104653 Nr: 12413-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR LUIS ROSEIRO COUTINHO, MARIA BENEDITA 

DE FIGUEIREDO PINTEL COUTINHO, ANTONIO DURVALINO MACIEL 

COUTINHO, ANA JULIETA MACIEL COUTINHO DE SOUSA, FRANCISCO 

PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROSA MACIEL MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, nos termos do art. 659 e do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de inventário do 

Espólio de Rosa Maciel Monteiro para, conforme o esboço de partilha de 

bens formulado às fls. 04/10, atribuir aos herdeiros nele contemplados os 

seus respectivos quinhões.Suspendo a expedição do formal de partilha e 

alvarás até:1.A comprovação do recolhimento ou isenção do imposto de 

transmissão por morte (ITCD);2.Ao trânsito em julgado desta sentença.Os 

documentos supramencionados deverão ser juntados aos autos no prazo 

de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento do 

processo.Comprovado o recolhimento ou isenção do imposto de 

transmissão por morte (ITCD), dê-se ciência à Fazenda Pública Estadual, a 

fim de que, nos termos do art. 659, § 2º, do Código de Processo Civil, 

efetue a verificação do recolhimento dos tributos e efetue o lançamento 

administrativo de tributos, porventura incidentes.Retifique-se a autuação 

no registro e na capa do processo, para a exclusão dos requerentes 

Maria Benedita de Figueiredo Pintel Coutinho e Francisco Pedro Bezerra 

Cruz Júnior.Transitada em julgado, certifique-se.P. I. C.Cuiabá/MT, 19 de 

dezembro de 2017.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1207467 Nr: 7593-81.2017.811.0041

 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: MJNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOVG, SMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PINTO - 

OAB:2286/MT, MARCOS ANTÔNIO RACHID JAUDY - OAB:3145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Vislumbra-se que a embargante postulou gratuidade processual, todavia a 

própria autora informa que possui locações, é proprietária de um posto de 

combustíveis e uma lanchonete, de modo que, há fundada dúvida quanto a 

carência financeira da embargante, pressuposto para concessão do 

benefício.

Além disso, verifica-se que foi atribuído irrisório valor à causa.

Diante do exposto, determino a emenda da petição inicial, a fim de que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, retifique o valor da causa para o valor 

correspodente ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido com a ação, sob pena de indeferimento.

Determino, ainda, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, 

que a embargante comprove o preenchimento dos pressupostos para 

concessão da gratuidade processual, ou efetue o recolhimento das 

custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 984753 Nr: 16201-39.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGMA, RSMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA 

(UNIJURIS/UNIC) - OAB:3.574/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cuida-se de ação de execução de alimentos em que a parte exequente 

informou que o débito foi quitado, e requereu a a revogação do mandado 

de prisão.

É o relatório.

D E C I D O.

Considerando que o débito foi quitado (fl. 57/59), DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro ao executado a gratuidade processual.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 987258 Nr: 17269-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDSS, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 17269-24.2015 – Código 987258

 Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 58.

 Proceda-se com busca de informação através do INFOJUD e BACENJUD, 

com o objetivo de encontrar o endereço do requerido.

 Se for encontrado endereço diferente do que consta nos autos, cite-se o 

requerido para, querendo, apresentar defesa no prazo legal, sob pena de 

revelia.

 Deixo de designar nova data para audiência de conciliação, tendo em 

vista o tempo de tramitação do feito, sem que tenha ocorrido sequer a 

angularização processual.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1144861 Nr: 29547-23.2016.811.0041

 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: ACDAS, RSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR LEON 

BORDEST - OAB:OAB/MT 9.531, RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON 

BORDEST - OAB:OAB/MT 6.107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ....DECIDO.Inicialmente, defiro o requerimento de fls. 66/67, e excluo do 

presente inventário o bem imóvel descrito às fls. 46-vº/47.Há prova 

inequívoca nos autos de que a extinta deixou apenas dois herdeiros, os 

ora requerentes, Anderson e Alyson, e, desta forma, são os únicos que 

possuem legitimidade para formular o pedido declinado nesta ação, que, 

com a exclusão do bem imóvel, limitou-se à liberação do saldo de FGTS. 

Analisando as informações prestadas pela Caixa Econômica Federal às 

fls. 22/25, verifica-se que há saldo credor deixado pela falecida, 

demonstrando que os requerentes possuem legitimidade e interesse, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 315 de 669



condições indispensáveis ao reconhecimento do pedido.Assim, estando 

preenchidos os requisitos legais exigidos para a espécie, defiro o pedido 

de saque do saldo de FGTS deixado pela falecida senhora Ana Joirce de 

Amorim Silva, cabendo a cada herdeiro o equivalente a 50% (cinquenta 

por cento) do total.Expeça-se alvará para levantamento dos valores, em 

nome do requerente Anderson Clayton de Amorim Silva, conforme 

requerido à fls. 66/67, ficando responsável pelo repasse da cota parte ao 

irmão.Em conseqüência, declaro resolvido o mérito do processo, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Expeça-se o 

necessário e arquive-se com as cautelas de praxe.Justiça gratuita. P. I. 

C.Cuiabá, MT, 16 de janeiro de 2018.Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez NelianJuíza de Direito em Substituição

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035481-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. X. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0019652A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. D. S. P. (RÉU)

A. P. D. S. F. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO: 1035481-08.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: 

ADRIANO PIRES XAVIER DA SILVA Endereço: RUA MANOEL ODORICO 

MACIEL, 10, COOPHAMIL, CUIABÁ - MT - CEP: 78028-100 PARTE 

REQUERIDA:Nome: ANA PAULA DA SILVA FARIA Endereço: AVENIDA 

GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 2877, apto. 405, - LADO 

ÍMPAR, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-700 Nome: S. C. da S. P. 

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 2877, 

apto. 405, - LADO ÍMPAR, CARUMBÉ, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-700 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada, 

para tomar ciência do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça acostada 

no ID N. 11421566, e tomar as providências que entender pertinentes. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,22 de janeiro de 2018. Willma Giselle Santos 

de Lima. Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1037457-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. N. (REQUERIDO)

R. C. D. S. (REQUERIDO)

 

PROCESSO: 1037457-50.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: NILCE 

CORREIA COSTA Endereço: RUA 905, 2185, NÃO IDENTIFICADO, 

VILHENA - RO - CEP: 76980-000 PARTE REQUERIDA:Nome: RENATA 

CORREIA DA SILVA Endereço: RUA TRINTA E CINCO, S/N, QUADRA N, 

SÃO JOÃO DEL REY, CUIABÁ - MT - CEP: 78093-030 Nome: FIDELIS 

CARDOSO NETTO Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA DOUTO DEFENSOR PÚBLICO 

REPRESENTANTE DO REQUERENTE, acima qualificada, para tomar ciência 

do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça e tomar as providências que 

entender pertinentes. CERTIDÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que recebi para cumprimento o mandado processo nº 

1037457.50.2017.8,11.0041 exarado pelo Juízo da 4º Vara de Família de 

Cuiabá. Em que NILCE CORREIA COSTA move em desfavor de RENATA 

COREIA DA SILVA, todavia esse Oficial NÃO POSSUI MEIOS OU 

RECURSOS para prosseguimento da diligencia e determinações desse 

Juízo. Excelentíssimo Sr. Juiz, é ponderado que os servidores públicos de 

maneira em geral, aqui em especial o Oficial de Justiça considerado o 

“longa manus” do Poder Judiciário, devem cumprir as ordem emanadas do 

Juízo, todavia devem ser embasadas nos dispositivos legais os fatos 

atinentes ao seu mister. Ao Oficial de Justiça, cabe cumprir com suas 

atribuições legais dentro dos parâmetros estabelecidos pelas normas 

jurídicas e em conformidade com as condições de trabalho 

disponibilizadas pelo Estado. Importante destacar que a presente 

CERTIDÃO representa a expressão contemporizada, em favor dos Oficiais 

de Justiça de nosso Estado do Mato Grosso, da busca e satisfação da tão 

aclamada “justa remuneração da atividade externa”, Certifico ainda que a 

verba Indenizatória de Transporte Do mês de Janeiro/2018, que deveria ter 

sido paga até o 10º Dia útil não foi paga e neste momento por falta de 

recursos financeiros para o cumprimento das diligências, somente resta a 

alternativa de devolução do respectivo mandado. Nestes termos lavro a 

presente certidão e (ou)(retenho)devolvo o mandado ao Cartório 

requerendo ao Juízo que as Partes disponibilizem meios necessários para 

o prosseguimento das ordens judiciais, quer seja, veiculo, meio de 

locomoção, ou recursos para cobrir as despesas decorrentes do 

deslocamento deste Oficial de Justiça, da sede da Comarca/Vara ao 

endereço onde se cumprirá a ordem judicial, assim fico a disposição do R. 

Juízo para tão logo equacionado – disponibilizado os meios, ou seja 

efetuado o pagamento da VIPAE – promoverá incontinenti o cumprimento 

das determinações desse Juízo. CUIABÁ/MT, 22 de janeiro de 2018. 

ORIVALDO CARVALHAES DE OLIVEIRA Oficial de Justiça Assinado 

eletronicamente por: ORIVALDO CARVALHAES DE OLIVEIRA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 1 4 1 8 9 8 3  1 8 0 1 2 2 1 1 2 1 0 1 6 2 5 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 5 4 6 9 . 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,22 de janeiro de 2018. Marya Santanna de 

Souza. Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033531-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT0022662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. C. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1033531-61.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: 

GLEICIANE MARTINS DA SILVA Endereço: RUA J, 09, PARQUE ATALAIA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78095-100 PARTE REQUERIDA:Nome: RONALDO 

MESSIAS CORREA DA COSTA Endereço: RUA 36, SANTA TEREZINHA (1ª 

ETAPA), CUIABÁ - MT - CEP: 78089-666 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada, para tomar ciência do 

teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça acostada no ID N. 11390747 e 

tomar as providências que entender pertinentes. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.CUIABÁ,22 de janeiro de 2018. Willma Giselle Santos de Lima. 

Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1036339-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO NASCIMENTO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA CORREIA PEREIRA MATOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO: 1036339-39.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: 

RANULFO NASCIMENTO DE MATOS Endereço: RUA D, Rua 11, casa 22, 

quadra 06, JARDIM INDUSTRIÁRIO I, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-681 

PARTE REQUERIDA:Nome: ANTONIA CORREIA PEREIRA MATOS Endereço: 

KM07, KM 07, Assentamento Serrano, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - 

CEP: 78180-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, 

acima qualificada, para tomar ciência do teor da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça acostada no ID N. 11334824, e tomar as providências que 

entender pertinentes. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 316 de 669



disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,22 de janeiro de 

2018. Willma Giselle Santos de Lima. Analista Judiciária.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40506 Nr: 10159-96.2000.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - 

OAB:4344-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO NUNES DA CUNHA NETO 

- OAB:3146/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) HERMAN ESCUDERO GUTIERREZ, para 

devolução dos autos nº 10159-96.2000.811.0041, Protocolo 40506, 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.: 23788 Nr: 2690-62.2001.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PERON - OAB:3060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIBEIRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:14760/MT, DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16.649/MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) GILBERTO MALTZ SCHEIR, para devolução dos 

autos nº 2690-62.2001.811.0041, Protocolo 23788, 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.: 43459 Nr: 13078-24.2001.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:3593, BRUNO FELIPE M. COELHO - OAB:14559, GIOVANE 

GUALBERTO DE ALMEIDA - OAB:17.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO GARCIA BARBOSA 

- OAB:17.134-MT, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024/MT, 

MAYNA DANTAS DE CARVALHO SANTOS - OAB:9.052/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA, para 

devolução dos autos nº 13078-24.2001.811.0041, Protocolo 43459, 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.: 93615 Nr: 11188-16.2002.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVRCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA.

(UNIJURIS) - OAB:3.574/MT, KATIA REGINA SANTANA NUNES - 

OAB:15.510/MT, LEDA BORGES DE LIMA - OAB:7.016/MT, VALDECIR 

CALÇA - OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELUI DAHROUGE - OAB:4300

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) KATIA REGINA SANTANA NUNES, para 

devolução dos autos nº 11188-16.2002.811.0041, Protocolo 93615, 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.: 766766 Nr: 19538-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALY DA LUZ ALVES, FERNANDO JOSE ALVES, 

CLEBER JOSÉ ALVES, ROSANNY MARIA ALVES, DENISVAL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FLORENCIO JOSÉ ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL SPALATTI, para devolução dos 

autos nº 19538-41.2012.811.0041, Protocolo 766766, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023064-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA WANESSA DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAYSSA GABRIELLY ALMEIDA ILDEFONSA DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar as partes, por intermédio de seu advogado - via DJE: Diante do 

não comparecimento das partes a audiência, encaminhem-se os autos a 

Defensoria para que se manifeste no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1024700-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE TEREZINHA DE OLIVEIRA VIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAUL MARTINS VIANA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar as partes, por intermédio de seu advogado - via DJE: intime - se 

a autora para informar o endereço atualizado do requerido.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026960-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SULENILDA HERMISDOLFF BERGAMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NADAIR DA FONSECA HERMISDORFF (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 
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Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar as partes, por intermédio de seu advogado - via DJE: Detemino o 

encaminhamentos dos autos a Defensoria para se manifestar no prazo de 

10 dias, visto que a parte aurora foi intimada no balcão e não compareceu 

a audiência.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1035170-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

ANA LUCIA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar as partes, por intermédio de seu advogado - via DJE, com a 

finalidade de intimar Vossa Senhoria da audiência de interrogatório no dia 

19/02/2018, às 16:00h. SEDE DO JUÍZO DA 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira 

Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1036005-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PADILHA BARRETO (REQUERENTE)

BENEDITA MARCIA DE ALMEIDA BIANCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUDELINA FERREIRA TORRES OAB - MT0013361A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA BIANCHI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar as partes, por intermédio de seu advogado - via DJE, com a 

finalidade de intimar Vossa Senhoria da audiência de interrogatório no dia 

19/02/2018, às 17:00

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1014822-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE EUSTAQUIO DUARTE OAB - MT0011218A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. O. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar as partes, por intermédio de seu advogado - via DJE, acerca da 

sentença proferidas nos autos :Pelo exposto e o que mais dos autos 

consta, HOMOLOGO o acordo realizado (ID n.º 6878153) (art. 487, III, “b” 

do NCPC); e, ACOLHO a pretensão inicial (art. 487, I, do CPC) extinguindo 

a presente com resolução do mérito, e, em consequência, com 

fundamento no art. 2º, inciso IV, e parágrafo único da Lei 6.515/77, 

DECRETO o divórcio do casal e declaro extinto o vínculo matrimonial, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos.Com relação aos alimentos, à 

guarda e às visitas dos menores, deverão as partes observar o acordo 

homologado.Expeça-se, imediatamente, o necessário à averbação da 

sentença à margem da Certidão de Casamento (ID n.º 6878171).

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018038-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FURTADO GOMES OAB - MT8335/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXIA RENATA PINHEIRO (RÉU)

 

Ato Ordinatório:Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerentes, por meio de seu advogado, acerca da sentença de 

homologação de acordo prolatada nos autos. Posto isto, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da parte autora de ID 8175614 por Sentença (Artigo 

485, VIII do CPC), extinguindo a presente ação sem resolução do mérito, 

para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.Sem custas, pois 

concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita.Transitado em 

Julgado, certifique-se e arquive–se, procedendo–se as devidas baixas e 

anotações de praxe.Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de dezembro de 2017. Luís Fernando Voto Kirche.Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028741-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL TEODORO DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VANESSA POLON OAB - MT19663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARA FELIX ALVES MELO (RÉU)

 

Ato Ordinatório:Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerentes, por meio de seu advogado, acerca da sentença prolatada 

nos autos: Pelo exposto e mais que dos autos consta, ACOLHO a 

pretensão do autor por sentença (Art. 487, I do NCPC) para EXONERAR o 

Requerente LEONEL TEODORO DE MELO, quanto à obrigação de 

pagamento da pensão alimentícia a requerida SARA FELIX ALVES 

MELO.Oficie – se ao órgão pagador do requerente - Secretaria de Estado 

e Gestão do Estado de Mato Grosso, para que se faça cessar, de forma 

definitiva, os descontos de 20% dos rendimentos líquidos do número 

funcional 24647/1, cargo 10979 – papiloscopista, setor 159344 – Coord. 

de Identificação Civil, Sr. Leonel Teodoro de Melo, CPF 346.145.081-20, 

nos termos da exordial.Cancelo a audiência designada no Id 

10655939.Sem custas por se tratar de justiça gratuita, o qual estendo para 

a parte requerida.Transitada em julgado, e, observadas as formalidades 

legais arquive-se o processo, com as anotações e baixas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

dezembro de 2017.Luís Fernando Voto Kirche- Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1029321-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. A. (EXECUTADO)

 

Ato Ordinatório:Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes 

requerentes, por meio de seu advogado, acerca da sentença de 

homologação de acordo prolatada nos autos: Posto isto, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da parte autora de ID 10732683 por Sentença 

(Artigo 485, VIII do CPC), extinguindo a presente ação sem resolução do 

mérito, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.Concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil.Transitado em Julgado, certifique-se e 

arquive–se, procedendo–se as devidas baixas e anotações de 

praxe.Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de 

dezembro de 2017.Luís Fernando Voto Kirche-Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1033454 Nr: 38339-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLITA AUXILIADORA DE ARRUDA KISELS, EDNA 

AUXILIADORA DE ARRUDA, EUNICE AUXILIADORA DE ARRUDA, MIRIAN 

AUXILIADORA DE ARRUDA, BENEDITO JOSÉ DE ARRUDA, ELIZABETE 

AUXILIADORA DE ARRUDA NASCIMENTO, EDIVALDO JOSE DE ARRUDA, 

JUCINEI AUXILIADORA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA FIGUEIREDO DE ARRUDA, 

ESPOLIO DE MANOEL TEODORO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM VAZ CURVO FILHO - 

OAB:DEFENSOR PUBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante o processamento conjunto dos espólios dos “de cujus” Manoel 

Teodoro de Arruda e Maria Figueiredo de Arruda deve conter todos os 

documentos necessários para se homologar a partilha.

Intima-se a inventariante para fazer a juntada da Certidão Estadual em 

nome de Maria Figueiredo de Arruda no prazo de 10 (dez) dias.

Após voltam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 323160 Nr: 24358-79.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAL, EDAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6.667/MT, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos

Autos n.º 323160

Intime-se a parte Exequente, para apresentar planilha atualizada do débito, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Não havendo manifestação, determino a intimação pessoal da Exequente, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 290173 Nr: 10507-70.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ArpAPA, YrpAPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR GILIOLI - 

OAB:6696/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 290173

Na decisão de fls. 229 houve o acolhimento do requerimento de 

cumprimento de sentença em relação aos honorários do Dr. Mário Lúcio 

Franco Pedrosa, OAB/MT n.º 5.746. (fls. 227).

Desse modo, proceda-se com as retificações junto ao Cartório 

Distribuidor, a fim de estabelecer no polo ativo: Mário Lúcio Franco 

Pedrosa, mantendo inalterado o polo passivo, por se tratar de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intime-se pessoalmente a parte Exequente, para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua 

intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se.

 Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758351 Nr: 10592-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDOR, JSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 

- OAB:10.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARIA AUGUSTA DE CAMARGO, para 

devolução dos autos nº 10592-80.2012.811.0041, Protocolo 758351, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 789440 Nr: 43446-30.2012.811.0041

 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: PAULO SERGIO LIMA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCÉLIA APARECIDA RIBEIRO KRABBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THATIANE ZAITUM CARDOSO - 

OAB:12.332 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 789440

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927868 Nr: 48146-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AECM, GKSCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, MAURICIO 

SALES FERREIRA DE MORAES - OAB:14826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES, para 

devolução dos autos nº 48146-78.2014.811.0041, Protocolo 927868, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 94299 Nr: 11278-24.2002.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Artur da Rocha Capilé - 

OAB:6187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 94299.

Defiro o pedido de fls. 412/416 para que sejam levantados os valores 

depositados em juízo mediante transferência para conta informada fls. 

424.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 277190 Nr: 5019-37.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLB, KAB, LRSEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPBJ

 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:

 Vistos, etc.

Autos n.º 277190

Verifico que as credoras obtiveram a maioridade civil. (fls. 08 e 09).

Desse modo, intimem-se pessoalmente as Senhoras Karina Lima Barbosa 

e Karolyne Andressa Lima Barbosa, para regularizar suas 

representações processuais sob pena de extinção do feito, conforme 

preceitua o art. 76, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil. (art. 485, IV, 

do CPC).

 Em caso de não localização, expeça-se intimação via edital, pelo prazo 

legal mínimo, nos termos do parágrafo anterior.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285111 Nr: 7660-95.2007.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS FERNANDO FONTES 

VON KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT, NPJ - AFIRMATIVO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE KROMINSKI - 

OAB:OAB/MT 10.896

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL SPALATTI, para devolução dos 

autos nº 7660-95.2007.811.0041, Protocolo 285111, 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.: 779344 Nr: 32789-29.2012.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IADC, MFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10.896/MT, LUCAS 

OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL SPALATTI, para devolução dos 

autos nº 32789-29.2012.811.0041, Protocolo 779344, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 783834 Nr: 37598-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSN, ATN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:6.771, KATIA MARGARIDA DELAMARE A. MALIK SCHALLENBEG 

- OAB:68.836 SP, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista petição de fl. 111 onde a parte informa o pagamento do 

ITCMD, bem como requer o aditamento do formal de partilha para que seja 

registrado no Cartório de Registro de Imóveis, uma vez que ocorreu o 

excesso de meação no processo de divórcio na qual recebeu R$ 

151.876,00 (cento e cinquenta e um mil oitocentos e setenta e seis reais) a 

maior.

 Esclareço que o procedimento de retificação é também admissível nos 

casos de divórcio ou separação judicial, quando da devolução da carta de 

sentença ou da escritura de divórcio por motivo de erro, conforme o caso 

em tela.

De acordo com o art. 656 do Código de Processo Civil:

“Art. 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, 

pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as 

partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo 

o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe 

as inexatidões materiais.”

Desse modo, diante a informação do valor a maior em relação aos imóveis 

retifica-se a partilha de bens para que passe a constar conforme 

informado a fls. 93/94. Após expeça-se o formal de partilha.

 Adotadas tais providências, promovam-se as baixas e anotações 

necessárias e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cumpra-se

Cuiabá, 19 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 960566 Nr: 5061-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARIA DE MEDEIROS MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9178-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 960566.

Comungo com o parecer do Ministério Público de fls. 232, HOMOLOGO a 

prestação e contas de fls. 189/229.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1033187 Nr: 38196-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIELE AMORIM VICENTE - 

OAB:18983/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 1033187

Inicialmente, ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC.

Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus 

requisitos.

Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, alusivas aos meses de fevereiro a maio de 2.017 no 

valor de R$ 2.577,30 (dois mil quinhentos e setenta e sete reais e trinta 

centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não restar 

comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da 

justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese.

Advirta o devedor que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o 

débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos 

indícios da prática do crime de abandono material (art. 532 do NCPC).

Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, 

intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de direito no 

prazo 05 (cinco) dias.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1104440 Nr: 12356-62.2016.811.0041

 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: GUILHERME DA COSTA GARCIA, MARIA DA GLORIA 

GARCIA SILVEIRA, ROSA MARIA GARCIA CUNHA, GUILHERME DA 

COSTA GARCIA, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SOARES, ANTONIO 

CARLOS GARCIA, JOAQUIM MIRANDA GARCIA, LUIZ ANTONIO DA 

COSTA, ANA MARIA GARCIA, ESPÓLIO DE HERMINIA POQUIVIQUE 

SOARES, JOÃO DE OLIVEIRA SOARES JUNIOR, JULIO AUGUSTO DE 

OLIVEIRA SOARES, JOCIANE AUXILIADORA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA LUIZA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENYFFER KELLE PEREIRA 

BASSAN - OAB:19661/O, MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS 

DE MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER V. DE MORAES - OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código nº 1104440.

Diante do teor da prestação de conta de fls. 360/459, defiro o pedido de 

expedição de alvará por meio de TED na forma pleiteada às fls. 364/365, 

devendo o inventariante prestar contas no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra – se.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 152608 Nr: 6758-50.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHMF, GVMF, ESM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHCF

 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: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos

Autos n.º 152608

Verifico que na certidão de fls. 231 o Oficial de Justiça afirma que os 

credores já obtiveram a maioridade civil.

Desse modo, intimem-se pessoalmente o Senhor Mikael Henrique Miranda 

Figueira e a Senhora Giovanna Victória Miranda Figueira nos endereços 

constantes nos autos, para regularizar suas representações processuais 

sob pena de extinção do feito, conforme preceitua o art. 76, §1º, inciso I, 

do Código de Processo Civil. (art. 485, IV, do CPC).

 Em caso de não localização, expeça-se intimação via edital, pelo prazo 

legal mínimo, nos termos do parágrafo anterior.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219911 Nr: 28300-90.2005.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAMK, JKK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELCY LUIZ DALL'' ACQUA 

JUNIOR - OAB:9505 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ZELCY LUIZ DALL'' ACQUA JUNIOR, para 

devolução dos autos nº 28300-90.2005.811.0041, Protocolo 219911, 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.: 231457 Nr: 915-36.2006.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS, JGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS GRIGGI PEDROSA - 

OAB:5.022/MT, LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - 

OAB:8064, RODOLFO CORRÊA DA COSTA JÚNIOR - OAB:7.554/MT, 

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - OAB:18.060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA, para 

devolução dos autos nº 915-36.2006.811.0041, Protocolo 231457, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 354127 Nr: 24386-13.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFCP, ICCP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INP

 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:

 Vistos, etc.

Autos n.º 354127

Intime-se pessoalmente a parte Exequente, para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, 

NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua 

intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Ministério 

Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 355051 Nr: 25462-72.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLGL, LMDGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDG

 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: LEA TORQUATO DE ALMEIDA 

- OAB:12753, MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - OAB:8.510/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 355051

Expeça-se ofício à Polinter e ao Comando Geral da Polícia Militar, 

cientificando quanto a revogação da decisão que decretou a prisão civil 

do Executado. (fls. 168).

Intime-se a parte Exequente, por meio de seu advogado, para requerer o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Não havendo manifestação, intime-se pessoalmente a representante legal 

da parte Exequente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade 

de não ser localizada, determino desde já sua intimação via edital, no 

prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Ministério 

Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 412696 Nr: 2003-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Autos n.º 412696

Intimem-se as partes, para se manifestar sobre os documentos de fls. 

189/192 no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 435072 Nr: 13949-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICCP, MFCP, KRPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INP

 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:

 Vistos, etc.

Autos n.º 435072

Intime-se a parte Exequente, para se manifestar sobre os documentos de 

fls. 69/72 no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 719972 Nr: 15429-18.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGGNO, LLGNO, ASGDNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE CRISTINA PREZA 

DALTRO DORILÊO- DEFENSORA - OAB:DEFENSORA P., DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 

1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 719972

Inicialmente, ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC.

Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus 

requisitos.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 64/64 – verso.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 730302 Nr: 26348-66.2011.811.0041

 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: MAGDA ROSSI RIBEIRO, ESPOLIO DE JÉU SANTOS 

RIBEIRO, HIURY ENDREW RIBEIRO, HIARI HAINY RIBEIRO, H.J.R.S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Davi Marques - OAB:14678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, conforme Seção 10, artigo 431 da CNGC , 

a fim de intimar o advogado DAVI MARQUES, para devolver os autos que 

encontra-se em seu poder desde o dia 05/09/2017, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil pra procedimento disciplinar e imposição 

de multa
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 816410 Nr: 22851-73.2013.811.0041

 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: SILVIA MARIA DE MEDEIROS MONTEIRO DA SILVA, 

RMMDS, LMMDS, SILVIA MARIA DE MEDEIROS MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ISLER MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:9178-A/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - 

OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

CÓDIGO Nº 816410.

 Diante do pedido da parte autora de fls. 416/417 e, parecer do ministério 

público pela expedição de alvará Judicial no valor de até R$20.000,00 

(vinte mil reais), devendo a parte autora prestar contas de despesas 

mensais excedentes a 10 (dez) mil reais.

 Assim, autorizo a expedição do competente Alvará Judicial, determinando 

o levantamento no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) depositados na 

Conta Única do Poder Judiciário, em favor da inventariante, bem como 

prestar conta dos valores excedentes a R$ 10.000,00 (dez mil reais) no 

prazo de 30 dias.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 19 de dezembro de 2017.

 Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 863970 Nr: 4790-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBDCS, APDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos (Prisão)

Autos n.º 863970

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por HELLEN 

BRUNA DE CASTRO SANTOS, menor representada por sua genitora, 

Senhora ANA PAULA DE CASTRO SILVA, em face de VALMIR GUIA DOS 

SANTOS, a fim de receber os valores de R$ 785,26 (setecentos e oitenta 

e cinco reais e vinte e seis centavos), referentes aos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2.013, bem como as prestações que se 

vencerem no curso da ação.

O Executado foi intimado pessoalmente (fls. 25/26), mas deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentar justificativa.

A parte Exequente requer a prisão civil (fls. 30), mas pugna sejam os 

autos remetidos à Contadoria Judicial primeiro. (fls. 43).

O membro do Ministério Público emitiu parecer favorável à remessa dos 

autos à Contadoria Judicial e posteriormente pela decretação da prisão 

civil do Executado pelo prazo legal mínimo. (fls. 32/39).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por Hellen Bruna de 

Castro Santos, menor representada por sua genitora, Senhora Ana Paula 

de Castro Silva, em face de Valmir Guia dos Santos, a fim de receber os 

valores de R$ 785,26 (setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis 

centavos), referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 

2.013, bem como as prestações que se vencerem no curso da ação.

Inicialmente, saliento que o objeto da ação compreende às prestações dos 

meses de outubro, novembro e dezembro de 2.013 e as prestações que 

se vencerem no curso da ação. (Súmula n.º 309 do S.T.J.).

 Pois bem.

Compulsando os autos verifico que o Executado deixou transcorrer in 

albis o prazo para apresentar justificativa, e que inexiste nos autos 

comprovantes de pagamento, ou qualquer outra prova capaz de 

comprovar a impossibilidade de pagar ou que já tenha sido pago o 

montante executado. Assim, decretar sua prisão civil é medida lícita.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil o legislador oportunizou 

ao credor da verba alimentar a prisão civil do executado bem como o 

protesto do pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC).

Vejamos a Doutrina:

[...]

Não havendo o pagamento ou não sendo aceita a justificativa, a sentença 

ou a decisão interlocutória será protestada. Perceba-se que a parte final 

do caput do art. 528 refere-se ao pronunciamento judicial, pelo que se 

verifica que a possibilidade de protesto não está voltada não só às 

sentenças, como também às decisões interlocutórias, numa clara exceção 

à regra prevista no art. 517, a qual circunscreve o protesto para as 

sentenças transitadas em julgado.

Assim, mediante o não pagamento, além do protesto, o juiz ordenará a 

prisão do executado pelo período de um a três meses (§ 3º). Não haverá 

mais dúvidas a respeito da possibilidade do juiz fixar o limite máximo da 

prisão em 90 (noventa) dias, porquanto o art. 19 da Lei 5.478 que se 

referia ao máximo de 60 (sessenta) dias, foi revogado. (WAMBIER et al., 

2015).

[...]

Conclui-se, então, que a decretação de prisão civil bem como o protesto 

do pronunciamento judicial, cumulativamente, não constitui medida 

excessiva.

Desse modo, há de se aplicar ao caso em tela, o art. 5º, inciso LXVII da 

Constituição Federal que preceitua:

"Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade nos seguintes termos: (...); LXVII - não haverá 

prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 

voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; 

(...)”.

POSTO ISSO, em consonância parcial com o membro do Ministério Público, 

com fulcro nos artigos 5°, LXVII da CF, 323 e 528, § 3° do NCPC, DECRETO 

A PRISÃO CIVIL do executado/devedor VALMIR GUIA DOS SANTOS, 

qualificado nos autos, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Expeçam-se ofícios a Polinter e ao Comando Geral da Polícia Militar.

Determino, ainda, o protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 

528, § 1º do Novo Código de Processo Civil, após as devidas 

atualizações.

Expeça-se o mandado de prisão aplicáveis à espécie, bem como o 

necessário ao protesto do pronunciamento judicial, antes, porém, 

proceda-se a atualização do débito que deu ensejo ao decreto de prisão e 

protesto do Executado, conforme acima determinado.

Outrossim, necessário ressalvar, ainda, que deve o meirinho e a 

autoridade policial encarregada que por se tratar de prisão de caráter civil, 

deverá o conduzido ser recolho em local apropriado separadamente de 

criminosos.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 864700 Nr: 5388-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFRS, AJRS, MGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO ALFARO - OAB:17773/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILANA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 18.352-O

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos

Autos n.º 864700

Às fls. 68 o imóvel n.º 15, Quadra n.º 2, situado na Vila Alice, no segundo 

distrito de Cuiabá – MT, inscrito na matrícula n.º 9.162, do Livro 856, 

Folhas 62 e 63, do 7º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá – 

MT foi penhorado, conforme pleiteado às fls. 36 e deferido às fls. 49.

Desse modo, confeccione-se o termo de penhora nos autos. (art. 845, § 
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1º do C.P.C.).

 Intime-se o Executado, nos termos do art. 841, § 1º do C.P.C., por meio de 

sua advogada. (fls. 26/27).

Proceda-se com a avaliação do imóvel supramencionado.

Em seguida, intime-se a parte Exequente, para se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias quanto ao laudo.

Proceda-se o apensamento aos autos de Código 789776.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 949218 Nr: 59843-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFHB, FFH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA SILVA CAMARGO - 

OAB:OAB/MT 18.290, RAFAELA MARTELLI - OAB:OAB/MT 18.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 949218

Diante da inércia do devedor, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (CPC 523 § 3º e 831).

Defiro o pedido de fls. 94, segundo parágrafo, e determino o protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 do C.P.C.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1004128 Nr: 25187-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDFF, AFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1004128

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1026359 Nr: 34966-58.2015.811.0041

 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: DLPOB, FPBD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH WILLIAN VEIGA DO 

NASCIMENTO - OAB:20725/O, NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B, NICOLE 

MARQUES MARIANI - OAB:14.734-B, NICOLE MARQUES MARIANI - 

OAB:265.007 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA, QUERENDO, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA ÀS FLS. 51, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1066033 Nr: 53658-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENINE JOSE DE FIGUEIREDO - 

OAB:3729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos (Prisão)

Autos n.º 1066033

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por M.A.R.M., 

e M.E.R.M., menores representadas por sua genitora, Senhora MARIA 

ELIANA RIBEIRO SANCHES, em face de MARCUS VINICIUS MARIANI, a fim 

de receber os valores de R$ 1.658,50 (um mil seiscentos e cinquenta e 

oito reais e cinquenta centavos), referentes aos meses de setembro, 

outubro e novembro de 2.015, bem como as prestações que se vencerem 

no curso da ação.

O Executado foi intimado pessoalmente (fls. 37), mas deixou transcorrer in 

albis o prazo para apresentar justificativa. (fls. 38).

A parte Exequente informa que o débito alimentar persiste de forma 

integral (fls. 54/55) e requer seja decretada a prisão civil do Executado 

(fls. 40/41).

O membro no Ministério Público emitiu parecer favorável aos pedidos 

realizados pela parte Exequente. (fls. 48/52).

Vieram conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos ajuizada por M.A.R.M., e 

M.E.R.M., menores representadas por sua genitora, Senhora Maria Eliana 

Ribeiro Sanches, em face de Marcus Vinicius Mariani, a fim de receber os 

valores de R$ 1.658,50 (um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e 

cinquenta centavos), referentes aos meses de setembro, outubro e 

novembro de 2.015, bem como as prestações que se vencerem no curso 

da ação.

Inicialmente, saliento que o objeto da ação compreende às prestações dos 

meses de setembro, outubro e novembro de 2.015 e as prestações que se 

vencerem no curso da ação. (Súmula n.º 309 do S.T.J.). (fls. 40).

Pois bem.

Compulsando os autos verifico que o Executado deixou transcorrer in 

albis o prazo para apresentar justificativa, conforme certidão de fls. 38. 

Assim, decretar sua prisão civil é medida lícita.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil o legislador oportunizou 

ao credor da verba alimentar a prisão civil do executado bem como o 

protesto do pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC).

Vejamos a Doutrina:

[...]

Não havendo o pagamento ou não sendo aceita a justificativa, a sentença 

ou a decisão interlocutória será protestada. Perceba-se que a parte final 

do caput do art. 528 refere-se ao pronunciamento judicial, pelo que se 

verifica que a possibilidade de protesto não está voltada não só às 

sentenças, como também às decisões interlocutórias, numa clara exceção 

à regra prevista no art. 517, a qual circunscreve o protesto para as 

sentenças transitadas em julgado.

Assim, mediante o não pagamento, além do protesto, o juiz ordenará a 

prisão do executado pelo período de um a três meses (§ 3º). Não haverá 

mais dúvidas a respeito da possibilidade do juiz fixar o limite máximo da 

prisão em 90 (noventa) dias, porquanto o art. 19 da Lei 5.478 que se 

referia ao máximo de 60 (sessenta) dias, foi revogado. (WAMBIER et al., 

2015).

[...]

Conclui-se, então, que a decretação de prisão civil bem como o protesto 

do pronunciamento judicial, cumulativamente, não constitui medida 

excessiva.

Desse modo, há de se aplicar ao caso em tela, o art. 5º, inciso LXVII da 

Constituição Federal que preceitua:

"Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
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natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade nos seguintes termos: (...); LXVII - não haverá 

prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento 

voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; 

(...)”.

POSTO ISSO, em consonância parcial com o membro do Ministério Público, 

com fulcro nos artigos 5°, LXVII da CF, 323 e 528, § 3° do NCPC, DECRETO 

A PRISÃO CIVIL do executado/devedor MARCUS VINICIUS MARIANI, 

qualificado nos autos, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Expeçam-se ofícios a Polinter e ao Comando Geral da Polícia Militar.

Determino, ainda, o protesto do pronunciamento judicial, nos termos do art. 

528, § 1º do Novo Código de Processo Civil, após as devidas 

atualizações.

Expeça-se o mandado de prisão aplicáveis à espécie, bem como o 

necessário ao protesto do pronunciamento judicial, antes, porém, 

proceda-se a atualização do débito que deu ensejo ao decreto de prisão e 

protesto do Executado, conforme acima determinado.

Outrossim, necessário ressalvar, ainda, que deve o meirinho e a 

autoridade policial encarregada que por se tratar de prisão de caráter civil, 

deverá o conduzido ser recolho em local apropriado separadamente de 

criminosos.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 69860 Nr: 10649-21.2000.811.0041

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDS, APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALBERTH VINICIUS SANTOS - 

OAB:15.086 OAB/MT, Herbert Coberlino Bagordakis - OAB:4836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 69860

Os imóveis descritos no acordo de fls. 05/07 ficaram gravados a favor 

dos filhos com cláusula de usufruto.

Desse modo, indefiro o pedido de fls. 39/40, uma vez que o Autor requer 

seja realizada a transferência do bem, além de ter ocorrido o exaurimento 

da prestação jurisdicional.

Arquivem-se os autos, observando as cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 182726 Nr: 29807-23.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCZC, DCZC, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCZC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A/MT, JOSE HENRIQUE FERNANDES DE ALENCASTRO - 

OAB:3.800/MT, ROSEMEIRE DADONA - OAB:OAB/MT 17.863, 

Sebastião Ferreira de Souza - OAB:6499, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EMANUEL MOREIRA 

LIMA - OAB:9.983/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 182726

Intime-se pessoalmente a representante legal da parte Exequente, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Ministério 

Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 380977 Nr: 16692-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECSR, RDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT, MANOEL COSTA PARRIÃO - OAB:13.944/MT, UNIC - 

UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 380977

Intime-se pessoalmente a representante legal da parte Exequente, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Ministério 

Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 777271 Nr: 30623-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDS, AIDS, JFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 777271

Intime-se a parte Exequente, para se requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 815258 Nr: 21712-86.2013.811.0041

 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: CECILIA DIAS DE OLIVEIRA BOTHARO, TANIA REGINA 

DIAS LEITE, ELIFAZ ANTONIO FERREIRA LEITE, MANOEL DIAS DE 

OLIVEIRA, JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA, PEDRO DIAS DE OLIVEIRA, NEUZA 

AVELINA DE FARIA, DIVA DE OLIVEIRA SILVA, ANDRELINA LEITE DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALMIRA DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4834 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a inventariante para juntar no prazo de 20 (vinte):

a) Certidão acerca da existência de testamento deixado pelo autor da 

herança expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

Compartilhado.

Não havendo manifestação no prazo determinado, certifique e remeta-se 

ao arquivo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de novembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 980162 Nr: 14208-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFADS, DA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 980162

Intime-se pessoalmente a representante legal da parte Exequente, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 

havendo manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Ministério 

Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1070740 Nr: 55714-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDS, FPDSJ, ERDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1070740

Verifico que foram realizadas 03 (três) tentativas de intimação do 

Executado (fls. 28, 33 e 35), todas sem êxito.

Desse modo, defiro o pedido de fls. 36 e considero como ignorado o local 

que se encontra o Executado (fls. 256, II, NCPC) e determino sua citação 

via edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).

Após o transcurso do prazo sem manifestação, nomeio o Núcleo de 

Prática Jurídica da Universidade de Cuiabá (UNIJURIS) como curador 

especial, para defender os interesses da Requerida.

Com a defesa nos autos, intime-se a parte Autora, para requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Havendo pedido de prisão, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1138310 Nr: 26699-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NWDLC, TWDLC, JSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1138310

Inicialmente, ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC.

Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus 

requisitos.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 32.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1178247 Nr: 43227-75.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRTJWOSGV, MYDOV, RTCOSGV, RTHOSGV, 

RTYOSGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:19463/O, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994/MT, MAURO 

BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 7951, Elis Marina Dias Pinto - OAB:OAB/MT 20.944, 

Marilia Dias Tavares de Melo - OAB:OAB/MT 17.050

 Vistos, etc.

Código: 1178247

Em decorrência da portaria n.º 709/2017 da presidência do Tribunal de 

Justiça redesigno a audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento para 23/03/2018 às 14h00min.

Cite-se e intime-se o requerido Rhamael, por mandado, e intime-se a parte 

autora e os demais requeridos para que compareçam na próxima 

audiência acompanhados de advogados.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2017.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004929-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. O. D. S. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRANCK DA SILVA OAB - MT11739/O-O (ADVOGADO)

LUCELIA THATIANA MARIA DA SILVA OAB - 875.282.231-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

exequente a fim de promover o andamento do feito, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, indicando bens à penhora e/ou adotando 

providência efetiva e apta ao prosseguimento da execução, sob pena de 

extinção, nos termos do Provimento nº 84/2014-CGJ, ficando-lhe 

assegurado o direito de retomar a execução, por meio de petição instruída 
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com a Certidão de Crédito a ser expedida, assim que encontrados bens 

passíveis de constrição, nos termos do referido provimento. Cuiabá/MT, 22 

de janeiro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035530-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0003342S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADJANIRA APARECIDA SOARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para aguardar o prazo 

assinalado no item 5 da decisão de ID 11106624. Cuiabá/MT, 22 de janeiro 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000053-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT0014146A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000053-28.2018.8.11.0041 AUTOR: MARIANA GUTIERREZ DE OLIVEIRA 

RÉU: PAULO SERGIO DI SERIO Vistos, etc. 1. Trata-se de Ação de 

Investigação de Paternidade, na qual a autora pretende a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. No entanto, a autora declara que é 

microempresária e não informa sua renda. Além disso, a autora não juntou 

nenhum documento aos autos, que comprove a alegação de 

hipossuficiência, em atendimento ao preenchimento dos pressupostos 

necessários à concessão das referidas benesses, conforme preleciona o 

art. 99, §2°, do CPC. No entendimento dos Tribunais Pátrios, cabe ao juiz 

decidir, no caso concreto, o deferimento ou não do benefício da Justiça 

Gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA 

MANTIDO. 1. A declaração de insuficiência de recursos firmada pelo 

requerente do benefício da justiça gratuita tem presunção relativa, 

cabendo ao Juiz aferir o real valor do conceito de pobreza, deferindo ou 

não o benefício diante da situação apresentada nos autos. 2. In casu, 

sequer haveria a necessidade de se exigir mais provas acerca da 

declaração de hipossuficiência firmada pela autor/agravante, vez que este 

não junta aos autos elementos para demonstrar a sua precariedade 

financeira, e, ao se obrigar com a aquisição de um veículo automotor, 

demonstra situação patrimonial de maior conforto frente à maioria da 

população de nosso país. 3. Agravo conhecido e improvido, indeferimento 

da justiça gratuita mantido. Caso não se comprove que a parte esteja em 

situação de hipossuficiência, pressuposto de concessão dos benefícios 

da gratuidade de justiça, é autorizado o indeferimento do pedido. Veja-se: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO 

BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. Demonstrado que a requerente possui 

condições de arcar com as custas judiciais, é indefere-se o benefício da 

gratuidade. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível 

Nº 70054113915, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado em 23/10/2013) Ementa: AGRAVO 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO. Indefere-se o 

benefício da justiça gratuita, quando haja fundada razão para tanto. 

Decisão do Relator confirmada pela Câmara. (Agravo Nº 70060345899, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, Julgado em 30/07/2014) No presente caso a autora não 

demonstrou, ao menos por ora, a insuficiência de recursos para pagar as 

custas e demais despesas processuais. Todavia, antes de decidir acerca 

da concessão ou não do benefício de gratuidade de justiça, conforme 

dispõe o art. 10, do CPC, deve ser oportunizado à parte se manifestar 

sobre o tema. Desta forma, intime-se a autora, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprove o preenchimento dos pressupostos necessários 

ao deferimento da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do 

pedido, e recolhimento das custas devidas, nos termos do art. 99, §2º c/c 

218, §3º, do CPC. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me à conclusão. 3. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de janeiro de 

2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1032667-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA ALMEIDA ALVES BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR BATISTA BELEM (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1032667-23.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CECILIA ALMEIDA ALVES 

BELEM INVENTARIADO: GILMAR BATISTA BELEM Vistos etc. 1. Mantenho 

a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 2. As informações 

solicitadas na decisão de Id: 11157361, foram prestadas por meio do ofício 

n.º 001/2018/ Gabinete, cuja cópia segue anexa. 3. Por ter sido indeferida 

a liminar, intime-se a inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

cumpra o item 2 da decisão de Id: 10492043, providenciando o 

recolhimento das custas e taxas processuais ou requeira o que entender 

de direito, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 290 c/c 

485, IV, do CPC. 4. Comprovado o recolhimento, cumpra-se os demais 

itens da referida decisão e não havendo a comprovação, certifique-se e 

renove-me à conclusão. 5. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 19 de janeiro de 

2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021115-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

LUZANHA ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

ROBERVAL ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

LOURIVAL ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

LUIZ GONSAGA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

LUCILENE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

LENILUCIA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDES ALVES DE SOUZA (INVENTARIADO)

MARIO VIEIRA DE SOUZA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para aguardar o prazo 

assinalado na decisão de ID 11393485. Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1028694-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DE PAULA (REQUERENTE)

MARCIA CRISTINA CAMPOS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVEIRA HENRIQUE OAB - MT17029/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1028694-60.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço vista dos autos e intimação das partes acerca da r. 

sentença.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1034515-45.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

G. L. T. (REQUERENTE)

R. M. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. T. (REQUERIDO)

G. L. T. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1034515-45.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ROBERTA MARASCHIM 

TAPPARO, GIOVANI LUIZ TAPPARO REQUERIDO: ROBERTA MARASCHIM 

TAPPARO, GIOVANI LUIZ TAPPARO Vistos etc. 1 – Trata-se de “Ação de 

Divórcio Consensual c/c Partilha de Bens”, na qual o autor Giovani é 

empresário, e a autora Roberta é advogada, sendo que nenhuma das 

partes informa qual o valor de sua remuneração. À vista disso, os autores 

foram devidamente intimados para comprovar os pressupostos 

necessários à concessão da justiça gratuita, no entanto, na manifestação 

de ID. 10880312 comprovaram apenas que a autora Roberta está com o 

nome negativado, sem nada mencionar sobre o autor Giovani. Tendo em 

vista que o autor Giovani pagará, a título pensão alimentícia, à autora 

Roberta, o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo período de 2 

(dois) anos, e que intimados para se manifestar, as partes nada 

mencionaram sobre os rendimentos do autor Giovane, não verifico os 

elementos autorizadores dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Embora o valor dos alimentos acordado entre os requerentes seja de 

caráter louvável, este não é condizente com uma pessoa que possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas e demais despesas 

processuais. Isto porque, a condição de hipossuficiente da parte não é 

constatada apenas pela mera alegação de dificuldades financeiras, mas 

sim, pelo conjunto probatório como um todo, da sua condição social e dos 

sinais exteriores de riqueza[1]. Sobre o tema, vejamos decisões recentes 

do TJMT: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DA 

JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA - LEI 1.060, ARTIGO 5º LXXIV, CF. - DECISÃO 

ESCORREITA E MANTIDA.- Recurso conhecido e desprovido. 1. Cabe ao 

magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo 

pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça. Não 

demonstrando nos autos, égide da presunção 'juris tantum', que o 

pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da 

parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos 

e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as 

razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça. 

2.Revogando o efeito ativo anteriormente concedido, tem o agravante o 

prazo fixado pelo juiz para cumprimento daquela obrigação em todos os 

seus termos, sob pena das cominações legais consignadas na decisão 

agravada. (AI 97638/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

17/02/2017) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA 

GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO PELO 

MAGISTRADO DE PISO – DECISÃO ESCORREITA – INCISO LXXIV, ARTIGO 

5º, CF/LEI 1.060/50. Recurso conhecido e desprovido. Demonstrado nos 

autos situação diversa do alegado, não prevalece a presunção de pobre 

nos termos do art. 4º da LAJ e, neste contexto, deve o autor comprovar 

tal requisito, moldes do inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal. 

Mantém-se a decisão que não demonstrados tais predicados, indefere a 

pretensão de gratuidade da justiça. Revoga-se liminar deferida em sede de 

agravo para que o magistrado de piso intime a parte, fixando prazo 

razoável para o pagamento dos custos do processo, sob pena de 

extinção do feito, sem julgamento do mérito e as regras sucumbenciais, se 

for o caso. (AI 75118/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 

30/08/2016) Portanto, não comprovada a insuficiência de recursos para 

pagar as custas e demais despesas processuais, indefiro o pedido da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimem-se os 

autores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciem 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). 2 - Decorrido o 

prazo, com ou sem a manifestação, voltem-me à conclusão. 3 - Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de 

Direito [1] IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

CABIMENTO. Procede a impugnação do benefício que fora deferido, 

quando a beneficiária tem expressivos sinais exteriores de riqueza, pois o 

instituto da gratuidade se destina apenas às pessoas que são, 

efetivamente, hipossuficientes. Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 

70072299753, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 29/03/2017)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1064168 Nr: 52797-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITNEY HOSTON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI RIBEIRO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S.I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, Elis Antonio Rodrigues - OAB:13.603-E, 

FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405, HEYTOR MOREIRA DOS 

SANTOS - OAB:15212-E, ISABELLY FURTUNATO - OAB:21.705-B/MT, 

KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente a fim de promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indicando 

bens à penhora e/ou adotando providência efetiva e apta ao 

prosseguimento da execução, sob pena de extinção, nos termos do 

Provimento nº 84/2014-CGJ, ficando-lhe assegurado o direito de retomar a 

execução, por meio de petição instruída com a Certidão de Crédito a ser 

expedida, assim que encontrados bens passíveis de constrição, nos 

termos do referido provimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 805998 Nr: 12471-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCELINO DA CRUZ, MARCOS GATTASS 

PESSOA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALBINO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT, MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - 

OAB:12.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA 

- OAB:12.285/MT, LAURIZZE CAROLINA GOMES LIMA - OAB:55218

 Vistos, etc.

 1. Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença, relativo ao 

recebimento de honorários sucumbenciais (art. 523, do CPC), no qual o 

executado foi intimado para pagamento do débito (fls. 137), e constituiu 

advogada nos autos (fls. 138/139), mas não apresentou defesa, nem 

pagou o débito (fls. 140).

 Nas fls. 142/145, o exequente apresentou cálculo atualizado do débito, e 

requereu a penhora via BACENJUD.

Desta forma, considerando que o executado não cumpriu com a 

obrigação, levei a efeitos a pesquisa via BACENJUD, conforme extrato que 

segue em frente.

2. Caso a pesquisa encontre resultado positivo, determino as providências 

necessárias para a vinculação dos referidos valores a uma subconta do 

presente processo e, de logo, defiro o levantamento, pelo exequente, 

devendo ser expedido de imediato o competente alvará.

3. Caso o resultado seja negativo ou insuficiente, intime-se o exequente, 

para que informe bens do executado, passíveis de penhora, no prazo de 

15 (quinze) dias.

4. Cumpra-se e intime-se.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2017.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 176586 Nr: 24332-86.2004.811.0041

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 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: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO 

- OAB:17.642/MT, KATIA CRISTINA T. DA C. DINIZ - OAB:4481

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ERICK HENRIQUE DIAS PRADO, para devolução 

dos autos nº 24332-86.2004.811.0041, Protocolo 176586, 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): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 827922 Nr: 33782-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHRDJ, SRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NPJ-UFMT - OAB:6274, PAULO 

COSME DE FREITAS - OAB:3739, VERA LÚCIA MARQUES LEITE - 

OAB:11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11.811/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista a certidão de fls. 134, IMPULSIONO os autos para intimar a PARTE 

AUTORA para, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 870049 Nr: 9595-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMRDS, ERF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO MIGUEL CALIX FILHO 

- OAB:9192/MT, GUSTAVO VETTORATO - OAB:11.001-A/MT, JAMILE 

CLARA ALVES ADAMCZYK - OAB:13.494, JULIANA MACHADO 

RIBEIRO - OAB:15581/MT, LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - 

OAB:14.415/MT, NEY ALVES DE ARRUDA - OAB:4021/MT, PAULO 

COSME DE FREITAS - OAB:3.739/MT, PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739, SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699, SILVANO 

MACEDO GALVAO - OAB:4699, SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO 

OLIVEIRA - OAB:, SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - 

OAB:7.149-B/MT, SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - 

OAB:7149-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista a certidão de fls. 68, IMPULSIONO os autos para intimar a PARTE 

AUTORA para, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905783 Nr: 34093-92.2014.811.0041

 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: LUCIANO BONOMO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALESSANDRA CRISTINA 

BASSAN DE AZEVEDO BONOMO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EDSON SILVA DE CAMARGO, para devolução 

dos autos nº 34093-92.2014.811.0041, Protocolo 905783, 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.: 23317 Nr: 10246-52.2000.811.0041

 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: Coracir Dorilêo de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZINHA DORILEO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIVANDDER RICARDO PEREIRA 

FARIAS - OAB:, SEBASTIANA TERESA GAÍVA CORRÊA - 

OAB:D.F.PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS, para 

devolução dos autos nº 10246-52.2000.811.0041, Protocolo 23317, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 902935 Nr: 32019-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABL, EBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR PARZIANELLO - 

OAB:OAB/MT 16819

 Vistos etc.1. Trata-se de Ação de Investigação de 

Paternidade[...].Portanto, defiro o pedido da parte autora, e determino a 

designação de nova data para a realização do exame de DNA.2. Com a 

data nos autos, intime-se o réu, pessoalmente, no endereço constante do 

mandado de fls. 127, bem como, no seu endereço laboral, informado às 

fls. 128 (Climatizar instalações); e a ré, no endereço constante dos autos, 

para que compareçam na data designada para a coleta do material 

genético, nos termos da decisão de fls. 46.3. Deverá constar no mandado 

de intimação do réu, que deverá entrar em contato com a representante 

legal do autor, nos telefones indicados às fls. 131, para que ela possa 

acompanhar a diligência.Conste ainda no mandado, que este poderá ser 

cumprido com os benefícios do art. 212, §2º, do CPC, e que, 

verificando-se que o réu está se ocultando para receber a intimação, 

DEVERÁ ser procedida a intimação por hora certa (art. 252, do CPC).4. 

Com a informação da realização (ou não) do exame, nos autos, dê-se 

vistas às partes, e após, colha-se o parecer do representante do 

Ministério Público.5. Em seguida, retornem conclusos para as deliberações 

necessárias. 6. Cumpra-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 953753 Nr: 1904-27.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR RODRIGO TEOFILO DE 

CARVALHO - OAB:8713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos, na qual 

a genitora da ré foi citada quanto aos termos da ação, na data de 

28/03/2016, conforme consta às fls. 74.

Ocorre que, na data da citação, a ré já havia atingido a maioridade, sendo, 

portanto, nula a citação na pessoa de sua genitora.

À vista disso, foi determinada nova citação da ré, na Espanha (fls. 79).

Novamente, a ré foi citada, na pessoa de sua mãe, conforme certidão de 

fls. 119/120.

Pois bem, verifica-se que, embora conste expressamente da rogatória, 
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que a citação quanto aos termos da ação é para a pessoa de Larissa, tal 

diligência foi feita na pessoa de sua mãe, possivelmente, em razão de que, 

no País Rogado, a citação não necessita ser pessoal, tanto que, constou 

da notificação feita à mãe da ré, a obrigação de entregar à pessoa 

interessada (ré), para conhecimento.

Portanto, a fim de dar cumprimento à citação da ré, com efetividade na lei 

brasileira, já que no caso, a citação deve ser pessoal, nos termos do art. 

695, §3°, do CPC, deve ser renovada a diligência de citação da ré.

2. Faça constar da carta rogatória, a expressa necessidade da citação da 

ré Larissa ser pessoal, sob pena de nulidade do ato, ante o não 

reconhecimento de procedimento diverso pela justiça brasileira, nos 

termos do art. 694, §3°, do CPC.

Expeça-se ofício à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, solicitando a tradução da carta rogatória, bem como dos 

documentos que a instruem, devendo o ofício ser acompanhado da cópia 

da carta rogatória e dos documentos que necessitam de tradução, sendo, 

posteriormente, remetidos a este Juízo, possibilitando, assim, o envio da 

mesma ao país rogado.

3. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 956449 Nr: 3296-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVBDL, MBDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, pelo procedimento de prisão do 

devedor (art. 528 do CPC), no qual foi homologado o acordo de 

parcelamento do débito feito entre as partes, resguardado o direito da 

exequente de, no caso de inadimplemento, desarquivar e prosseguir com 

a execução nestes mesmos autos (fls. 90).

Às fls. 98/138, a exequente informou que o executado não vem cumprindo 

com o acordo, e apresentou planilha atualizada do débito, requerendo a 

decretação da prisão do executado.

Assim, intime-se o executado, por meio de seu advogado, para, no prazo 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito ou comprovar tê-lo feito, 

sob pena de cumprimento do mandado de prisão.

Cumpra-se e intime-se.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1005350 Nr: 25694-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMC, FMCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSENALVA OLIVEIRA DA 

SILVA ALMEIDA - OAB:OAB/MT 19454-O, KENNEDY MARQUES DIAS - 

OAB:21701

 Vistos, etc.

Considerando o lapso temporal do último estudo realizado, defiro o pedido 

da autora às fls. 117-v, pelo que determino a realização de novo estudo 

com a criança, a fim de constatar como vem sendo realizadas as visitas 

do pai, que reside em outra comarca, bem como, a melhor forma de serem 

fixadas as visitas, vindo o laudo, no prazo de 20 (vinte) dias.

Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias manifestarem, bem como, informarem se possuem 

interesse na produção de outras provas, inclusive prova oral.

Cumpra-se e intime-se.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2018.

 Alberto Pampado Neto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1053005 Nr: 47878-87.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMACDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, FRANCISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:18798/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU 

CAVALCANTI - OAB:18.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA AFFI COELHO DA 

CRUZ - OAB:20585/0, CLARISSA BOTTEGA - OAB:6650/MT, GLEISON 

GOMES DA SILVA - OAB:19.605/O

 Vistos etc. Ciência quanto ao relatório de acompanhamento de fls. 

643/646. No mais, permaneçam os autos suspensos, conforme 

determinação em audiência (fls. 637), enquanto perdurarem as sessões 

psicológicas, mantendo-se o compromisso firmado, de informarem 

mensalmente os acontecimentos das sessões e a efetivação dos direitos 

de visitas, a fim de avançarem, conforme vem ocorrendo, para a solução 

do conflito. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá, 17 de janeiro de 2018. Alberto 

Pampado Neto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1122773 Nr: 19944-23.2016.811.0041

 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: MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.428/MT, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 Vistos etc.MARIA FERREIRA DE SOUZA, qualificada na petição inicial, 

ingressou com a presente Ação de Guarda, relativa ao adolescente Carlos 

Patrick Pinheiro da Costa, tendo no polo passivo da relação processual 

PATRICIA PINHEIRO DA COSTA, igualmente qualificada[...] Em face do 

exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, 

do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE OS PEDIDOS DA AÇÃO, para 

CONCEDER a guarda do adolescente Carlos Patrick Pinheiro da Costa em 

favor da autora MARIA FERREIRA DE SOUZA, conferindo ao adolescente 

a condição de dependente desta, para todos os fins, inclusive 

previdenciários, e para a autora, o direito de opor-se a quaisquer 

terceiros, inclusive à mãe da criança; bem como, fixar a prestação 

alimentícia devida ao adolescente Carlos Patrick, a ser pago pela ré, na 

forma constante do corpo da sentença.Condeno a ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que, com fundamento no 

art. 85, §2º, do CPC, arbitro em 10% sobre a soma de 12 (doze) parcelas 

de pensão alimentícia arbitrada, no entanto, tais condenações devem 

permanecer suspensas, em razão da ré fazer jus aos benefícios da 

justiça gratuita, que ora lhe defiro.Transitada em julgado, expeça-se alvará 

de guarda definitivo e tome-se por termo o compromisso.Após, 

promovam-se as anotações necessárias e o arquivamento dos 

autos.Publique-se, intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 17 de janeiro de 

2018.Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1166997 Nr: 38807-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDM, FGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPDMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 
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- OAB:19.000 OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054/MT

 Vistos, etc.1. Trata-se de Ação de Alimentos c/c Guarda e 

Regulamentação de Visitas[...]Por todo o exposto, em consonância com a 

decisão do agravo de instrumento, e com o parecer ministerial, mantenho a 

decisão de fls. 95/96, por seus próprios fundamentos.2. Assim, 

expeça-se novo ofício à LIDER FRANQUIAS (Hinode), para que promova 

as medidas necessárias para individualização da remuneração líquida de 

cada sócio, a fim de proceder ao desconto da pensão alimentícia na forma 

já determinada nas fls. 95/96, qual seja, 10% (dez por cento) dos 

rendimentos líquidos do réu (rendimento bruto, adicional de férias, 13º 

salário, etc., deduzidos apenas os descontos obrigatórios).3. No mais, 

considerando que não houve acordo entre as partes no processo de 

código 1166997, designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

14/03/2018, às 16h00min.4. Intimem-se as partes, por meio de seus 

advogados, via DJE, para comparecerem na audiência designada, 

acompanhados de suas testemunhas arroladas no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 357, §4º, do CPC), cabendo ao advogado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada, do dia, hora e local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, do CPC), salvo no caso de 

ocorrência de alguma das hipóteses do art. 455, §4º, do CPC, quando, 

então, deverão formular requerimento para que a intimação se dê via 

judicial.5. Ciência ao representante do Ministério Público.6. Cumpra-se e 

intime-se.Cuiabá, 17 de janeiro de 2018.Alberto Pampado Neto Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 748706 Nr: 362-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143, JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - OAB:17081/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:13712/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, de obrigação de pagar quantia 

certa (fls. 278/279), que estava arquivado, aguardando a indicação de 

bens da executada passíveis de penhora (fls. 336).

O exequente requereu o desarquivamento do feito, e a penhora de bens 

da executada e da empresa, via BACENJUD e RENAJUD; a penhora da 

meação da executada, do imóvel partilhado no divórcio; dos aluguéis que 

ela recebe dos inquilinos do referido imóvel; e dos bens da empresa 

Vismary Cosméticos, também partilhada no divórcio das partes, e que está 

na posse da executada (fls. 346/354).

Diante das alegações do exequente, levei novamente a efeito a pesquisa 

em ativos financeiros em nome da executada e da empresa Vismary 

Cosméticos (MARIA APARECIDA DANTAS BALCEIRO – ME), via 

BACENJUD e RENAJUD.

Com a resposta da pesquisa nos autos, retornem conclusos para as 

deliberações necessárias, inclusive para decisão quanto aos demais bens 

indicados para penhora nas fls. 346/354 (imóvel, aluguéis, estoque e 

mobiliário da empresa, etc).

Cumpra-se e intimem-se.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2017.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 909404 Nr: 36413-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSXDS, DNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDSX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16.437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522, JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3.830, NAIME 

MARCIO MARTINS MORAES - OAB:3847 MT, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 Vistos, etc.

 1. Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença, no qual o exequente 

apresentou cálculo atualizado do débito, e requereu nova penhora via 

BACENJUD.

Desta forma, considerando que o executado não cumpriu com a obrigação 

alimentar, levei a efeitos nova pesquisa via BACENJUD, conforme extrato 

que segue em frente.

2. Caso a pesquisa encontre resultado positivo, determino as providências 

necessárias para a vinculação dos referidos valores a uma subconta do 

presente processo e, de logo, defiro o levantamento, pela representante 

legal da exequente, devendo ser expedido de imediato o competente 

alvará.

3. Caso o resultado seja negativo ou insuficiente, intime-se a 

representante legal da exequente, para que informe bens do executado, 

passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Ainda, reitere-se o ofício de fls. 158, ressaltando que o não 

cumprimento da ordem poderá caracterizar crime de desobediência (art. 

330, do Código Penal).

5. Cumpra-se e intime-se.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2017.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 958613 Nr: 4227-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDAR, CLDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PESSOA - OAB:6734 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15.495-B, GERSON TOME TREVISOL - OAB:19424/O

 Vistos, etc.

 1. Trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença, no qual o executado 

foi intimado para pagamento do débito, mas quedou-se inerte (fls. 55).

 Nas fls. 59/60, o exequente apresentou cálculo atualizado do débito, e 

requereu a penhora via BACENJUD.

Desta forma, considerando que o executado não cumpriu com a obrigação 

alimentar, levei a efeitos a pesquisa via BACENJUD, conforme extrato que 

segue em frente.

2. Caso a pesquisa encontre resultado positivo, determino as providências 

necessárias para a vinculação dos referidos valores a uma subconta do 

presente processo e, de logo, defiro o levantamento, pela representante 

legal do exequente, devendo ser expedido de imediato o competente 

alvará.

3. Caso o resultado seja negativo ou insuficiente, intime-se a 

representante legal do exequente, para que informe bens do executado, 

passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Cumpra-se e intime-se.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2017.

Sergio Valério

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1055034 Nr: 48769-11.2015.811.0041

 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: LIGIA DE MESQUITA POLIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA ANTONIETTA DE 

MESQUITA POLIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO ROSA VALARELLI 

JUNIOR - OAB:235379/SP, FERNANDA CRISTINA MORI DA SILVA - 

OAB:319.995 OAB/SP, NATHALIE DA ROCHA AMBROSIO - 

OAB:340.478 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe 

a venda do imóvel inventariado, efetuando o depósito em juízo do valor 
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recebido, ou requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do 

CPC.

 2. Findo o prazo acima deferido, havendo manifestação ou não, o que 

deve ser certificado, renove-me à conclusão.

 3. Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2018.

 Alberto Pampado Neto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1262202 Nr: 25131-75.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGMDAM, PCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natasha Maia Teixeira - 

OAB:7933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Revisão de Alimentos proposta por DAVID DE 

ABREU SALLES MESQUITA, em face de NATTAN GABRIEL MENACHO DE 

ABREU MESQUITA, representado pela sua genitora Prycilla Costa 

Menacho.

 Apesar da obrigatoriedade, por força da Portaria n.º 554/2016 - PRES, de 

distribuição de novos processos, a partir de 07/11/2016, apenas pelo 

sistema PJE, a presente ação foi redistribuída fisicamente para esta vara.

Acontece que, não se verifica no caso, a necessidade de distribuição 

física da presente ação, em razão da ausência de qualquer das hipóteses 

previstas no art. 286, do CPC, não se verificando a existência de conexão 

ou continência entre a presente ação e a já julgada Ação de Alimentos.

 Assim, não verificada a dependência que justificasse a distribuição do 

processo de forma física, deve o mesmo ser distribuído por meio de 

sorteio e pelo sistema PJE, razão pela qual, nos termos da Portaria 

554/2016-PRES, do TJMT, determino o cancelamento da distribuição do 

presente processo.

Promovam-se as anotações e baixas necessárias e remetam-se os autos 

ao Cartório Distribuidor para a adoção das medidas previstas no art. 3.º, 

§1.º e §2º, da referida portaria.

 Sem custas e honorários.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2018.

Alberto Pampado Neto

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028697-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL OAB - MT0020633A (ADVOGADO)

TEILON AUGUSTO DE JESUS OAB - MT23691/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. B. D. O. (INVENTARIADO)

M. B. B. D. O. (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1028697-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FATIMA NASCIMENTO 

INVENTARIADO: LUISA BITTAR BARATA DE OLIVEIRA, MELISSA BITTAR 

BARATA DE OLIVEIRA Vistos etc. 1. Acolho o pedido de retificação do 

valor da causa para R$ 285.723,24 (duzentos e oitenta e cinco mil 

setecentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos). Promovam-se 

as anotações necessárias. 2. Tendo em vista a localização de valores 

deixados pelo falecido em conta corrente e a comprovação do valor 

devido a título de despesas processuais, defiro, parcialmente o pedido de 

alvará efetuado pela inventariante (Id: 10544088), para autorizar o 

levantamento de valor suficiente para pagamento das despesas 

processuais. Expeça-se o necessário. Concedo a inventariante o prazo 

de 15 (quinze) dias para que comprove o recolhimento, sob pena de 

remoção do cargo. Findo o prazo e não havendo recolhimento, 

certifique-se e renove-me à conclusão. 3. Em razão da existência de 

herdeiros incapazes, o pedido de levantamento de valores para 

pagamento das demais despesas descritas nas primeiras declarações, 

será apreciado, somente, após a manifestação dos herdeiros e do 

representante do Ministério Público. 4. Com a entrada em vigor do Novo 

Código de Processo Civil, passou a existir a possibilidade de tramitação do 

feito como arrolamento previsto no art. 664 do CPC, mesmo que haja 

herdeiros incapazes, desde que concordem as partes e o Ministério 

Público (art. 665 do CPC). Assim, determino a citação dos herdeiros 

(observando-se a exceção ao artigo 247 do CPC) e do representante do 

Ministério Público para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestarem sobre a declaração de bens e herdeiros, plano de partilha e 

pedido de levantamento de valores apresentados na petição de Id: 

10544088, bem como, se concordam com a tramitação do presente 

processo como arrolamento, sob pena de presunção de concordância. 5. 

Manifestada a discordância com a tramitação do feito como arrolamento, 

intime-se, para os termos do inventário, a Fazenda Pública (remetendo 

cópia das declarações apresentadas) e publique-se edital conforme 

determina o art. 626 do CPC. 6. Após, renove-me à conclusão para 

apreciação dos pedidos de liberação de valores e isenção do ITCD. 7. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 18 de janeiro de 

2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1015700-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA CRUZ SALDANHA NASCIMENTO (REQUERENTE)

DENISE SALDANHA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

MORGANA DEMARIO SALDANHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DEIZE LEMES DO NASCIMENTO SMITER (REQUERENTE)

MARIA ANTONIA SALDANHA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA OAB - MT22331/O (ADVOGADO)

EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT22035/O (ADVOGADO)

THAIS VIANA FRAIBERG OAB - MT0019833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIPRIANO LEMES DO NASCIMENTO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1015700-34.2016.8.11.0041 REQUERENTE: VERA CRUZ SALDANHA 

NASCIMENTO, MARIA ANTONIA SALDANHA DO NASCIMENTO, DEIZE 

LEMES DO NASCIMENTO SMITER, MORGANA DEMARIO SALDANHA DOS 

SANTOS, DENISE SALDANHA DO NASCIMENTO INVENTARIADO: 

CIPRIANO LEMES DO NASCIMENTO Vistos etc. 1. Intime-se a inventariante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça os meios ou efetue o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça, a fim de dar cumprimento ao 

mandado de citação dos herdeiros já expedido, sob pena de remoção do 

cargo. 2. Findo o prazo e não havendo cumprimento, certifique-se e 

renove-me à conclusão. 3. Cumprida a determinação, promova-se a 

citação dos herdeiros. 4. Findo o prazo para manifestação dos herdeiros, 

havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, renove-me à 

conclusão, para apreciação do pedido de concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita e análise da necessidade de retificação do valor da 

causa. 5. Cite-se, intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 17 de janeiro de 2018. 

Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019310-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROSEAN GLORIA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

ROSITA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA ELIANA BOTELHO SILVA OAB - MT17835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1019310-73.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ROSITA SOUZA DE OLIVEIRA, 

ROSEAN GLORIA SOUZA DE OLIVEIRA, MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA 

JUNIOR, MARIO MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA INVENTARIADO: 

MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA Vistos etc. 1. Intime-se a inventariante para 

que, no prazo de 60 (sessenta) dias, cumpra, integralmente, o item 6 da 

decisão Id: 8335237, trazendo a partilha amigável, certidão negativa de 

débitos estaduais do falecido e o comprovante do recolhimento/isenção do 

ITCD, devidamente acompanhado da GIA-ITCD e da avaliação dos bens 

inventariados. 2. Findo o prazo, havendo cumprimento ou não, o que deve 

ser certificado, renove-me à conclusão. 3. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 

18 de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031611-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEINE APAZ FERRAZ (REQUERENTE)

CAROLINA APAZ FERRAZ (REQUERENTE)

GUILHERME APAZ FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA APAZ FERRAZ OAB - MT13380/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Rui Bueno Ferraz (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1031611-52.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ZEINE APAZ FERRAZ, 

CAROLINA APAZ FERRAZ, GUILHERME APAZ FERRAZ INVENTARIADO: 

RUI BUENO FERRAZ Vistos etc. 1. Devidamente intimada para, prestar 

compromisso e apresentar as primeiras declarações, a inventariante 

deixou de prestar as primeiras declarações (certidão nº 10906142), razão 

pela qual, determino sua intimação para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

preste as primeiras declarações, cumprindo a decisão de Id: 10282274, ou 

requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. Findo o prazo, 

havendo cumprimento ou não, o que deve ser certificado, renove-me à 

conclusão. 3. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 18 de janeiro de 2018. 

Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025185-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. A. D. M. (REQUERENTE)

M. R. A. D. M. (REQUERENTE)

M. G. A. D. M. (REQUERENTE)

GRAZIELLY GLENDA ANTUNES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO DE MIRANDA (INVENTARIADO)

ALESSANDRA DE ASSIS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1025185-24.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MYRNNA CHRISTINE ANTUNES 

DE MIRANDA, MYLLENA REGINA ANTUNES DE MIRANDA, MYRELLA 

GIOVANNA ANTUNES DE MIRANDA, GRAZIELLY GLENDA ANTUNES DE 

MIRANDA INVENTARIADO: JOSE BENEDITO DE MIRANDA, ALESSANDRA 

DE ASSIS Vistos etc. 1. Defiro o pedido de Id: 10463316, para conceder a 

inventariante o prazo de 30 (dias) para que cumpra a decisão de Id: 

10065081, prestando as primeiras declarações em conformidade com o 

disposto no art. 620 do CPC, descrevendo os bens deixados pelo falecido, 

atribuindo valores aos mesmos e trazendo os documentos comprobatórios 

da propriedade ou dos direitos, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. 2. Prestadas 

as primeiras declarações, renove-me à conclusão para decisão sobre a 

forma como deverá se processar a presente ação, apreciação do pedido 

de Justiça Gratuita e determinação de retificação do valor da causa, caso 

seja necessário. 3. Findo o prazo e não havendo cumprimento, 

certifique-se e renove-me à conclusão. 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 

18 de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1024956-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FRANCISCA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO)

DAVI MARQUES OAB - MT0014678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1024956-64.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRUNA FRANCISCA DE 

FIGUEIREDO INVENTARIADO: ANTONIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO 

Vistos etc. 1. Intime-se a inventariante para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra o item 5 da decisão de ID: 9514540, informando a existência 

de outros bens em nome do falecido, sob pena de conversão do presente 

inventário em alvará. 2. Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o 

que deve ser certificado, renove-me à conclusão. 3. Intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 17 de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1020845-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE GOMES DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1020845-37.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JORGE LUIZ BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: SOLANGE GOMES DA SILVEIRA Vistos, etc. 1. 

Trata-se de pedido de Alvará Judicial, no qual o requerente juntou 

documentos que constavam que a falecida deixou um saldo aproximado 

de R$ 15.588,13, a título de FGTS. Todavia, devidamente oficiada, a Caixa 

Econômica Federal depositou o valor de R$22,12, relativo ao FGTS da de 

cujus. Ainda, foi informado pelo INSS que a falecida deixou como 

dependentes habilitados o requerente JORGE LUIZ BARBOSA DA SILVA, 

e a filha ANA CLARA GOMES SILVA (ID 10379577). Assim, considerando 

a discrepância entre os valores, intime-se o requerente para manifestar, 

no prazo de 15 dias, se pretende o levantamento do valor ínfimo 

depositado pelo banco, requerendo o que entender de direito, informando 

também se pretende a liberação da quota parte da outra dependente 

habilitada (filha). 2. Tendo em vista que a dependente habilitada da falecida 

é incapaz, decorrido o prazo para manifestação do requerente, colha-se o 

parecer do representante do Ministério Público e, depois, renove-me os 

autos à conclusão. 3. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 19 de janeiro de 

2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003219-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO AUGUSTO PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE FORTES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO
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SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003219-05.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIO AUGUSTO PEREIRA 

MARTINS REQUERIDO: ELIETE FORTES PEREIRA Vistos, etc. 1. Trata-se de 

pedido de Alvará Judicial, no qual a empresa ANAINA IND. COM. DE 

UNIFORMES LTDA., juntou documentos referentes ao acerto rescisório da 

falecida, todavia as informações são insuficientes. Assim, expeça-se 

novo ofício à empresa, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça 

se os valores relativos ao acerto rescisório da de cujus foram 

depositados em conta, ou se ainda estão retidos na empregadora, bem 

como, sobre a existência de valores referentes à Seguro de Vida 

contratado em favor da falecida. Faça-se anexar ao ofício, cópia do 

documento de ID 4787931. 2. Com a resposta nos autos, intime-se o 

requerente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, voltando 

conclusos em seguida. 3. Cumpra-se e intime-se. Cuiabá, 19 de janeiro de 

2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010480-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HORTENCIO RIBEIRO (REQUERENTE)

LENIRA DE MATOS RIBEIRO (REQUERENTE)

JOAO BOSCO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712/O (ADVOGADO)

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERILO ANTONIO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1010480-21.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LENIRA DE MATOS RIBEIRO, 

JOSE HORTENCIO RIBEIRO, JOAO BOSCO RIBEIRO REQUERIDO: CERILO 

ANTONIO RIBEIRO Vistos, etc. 1. Considerando que a certidão de ID 

5879654 é do ano de 2003, expeça-se ofício ao Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, para que informe qual a situação atual do 

precatório requisitório nº 04/00-CI II-38, originário do mandado de 

segurança nº 60-capital- CI II-10 (se já foi pago ao beneficiário, ou se 

ainda aguarda o pagamento e/ou se está à disposição do credor). Deverá 

constar em anexo ao ofício a certidão de ID 5879654. 2. Após, intimem-se 

os requerentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem 

acerca da resposta do TJMT ao ofício, bem como sobre os documentos de 

ID 10937986, inclusive sobre a informação de que em dezembro de 2009 

já houve um pagamento de carta de crédito em nome de João Bosco 

Ribeiro, requerendo o que entender de direito. 3. Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá, 19 de janeiro de 2018. Alberto Pampado 

Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1017783-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES MONTALVAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

FABIANO MONTALVAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1017783-86.2017.8.11.0041 REQUERENTE: FELIPE RODRIGUES 

MONTALVAO DOS SANTOS, FABIANO MONTALVAO DOS SANTOS 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de expedição de Alvará, no qual a Caixa 

Econômica Federal informou que não foi localizado saldo em nome do 

falecido (ID 11025990). Todavia, tendo em vista que no documento de ID 

8043985 consta que o falecido deixou saldo no banco, defiro o pedido de 

ID 11162518 e determino a expedição de novo ofício à Caixa Econômica 

Federal, para que informe sobre a existência de valores deixados pelo 

falecido ABEL FAUSTINO DOS SANTOS, depositando todos os valores 

disponíveis em uma subconta deste processo. Deverá constar em anexo 

ao ofício cópia dos documentos de ID 8043985. 2. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1023464-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANA LOUSADA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES DE SOUSA OAB - MT0018303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1023464-37.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ROMANA LOUSADA 

FERREIRA Vistos, etc. 1- Verifica-se que a procuração juntada em PDF 

está praticamente ilegível, impedindo a verificação das informações e 

assinaturas (ID 11187182). Desta forma, intimem-se os requerentes, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, juntem aos autos cópia legível e nítida 

da procuração, sob pena de levantamento apenas da quota parte da 

herdeira Romana (procuração no ID 9189730 - Pág. 6). 2- Cumprida a 

determinação acima, renove-me a conclusão. 3- Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002867-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL BORGES FERNANDES (REQUERENTE)

KELLY DEISE VIOLA RODRIGUES (REQUERENTE)

I. S. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT0014230A (ADVOGADO)

NABILA LUDWIG GUNSCH OAB - MT18980/O (ADVOGADO)

TATIARA DE SOUZA SALES DE JESUS OAB - 000.260.711-50 

(REPRESENTANTE)

FRANCINE LAURA SECCO MAFACIOLLI OAB - MT15421/O (ADVOGADO)

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

RICARDO MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT0012913A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BORGES DE SOUZA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002867-98.2016.8.11.0003 REQUERENTE: ISABEL BORGES FERNANDES, 

ISABELLA SALES BORGES DE SOUZA, KELLY DEISE VIOLA RODRIGUES 

REPRESENTANTE: TATIARA DE SOUZA SALES DE JESUS 

INVENTARIADO: FABIO BORGES DE SOUZA Vistos etc. 1. Tendo em vista 

a comprovação de sua condição de companheira do falecido (escritura 

pública de Id: 10452971), defiro o pedido de habilitação efetuado pela Sra. 

Kelly Deise Viola Rodrigues (Id: 10452320). Promovam-se as anotações 

necessárias. 2. Em razão da manifestação da companheira do falecido e 

visando o regular andamento do feito, em cumprimento ao disposto no art. 

664 do CPC, determino a intimação da inventariante para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, retifique suas declarações de bens e herdeiros; atribua 

valor aos bens inventariados; apresente plano de partilha e manifeste 

sobre a certidão negativa de Id: 11046457, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de remoção do cargo. 3. Cumprida tal determinação, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de presunção de concordância e ouça-se o representante do 

Ministério Público. 4. Findo o prazo e não havendo cumprimento, 

certifique-se e renove-me à conclusão. 5. Intime-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá, 18 de janeiro de 2018. Alberto Pampado 

Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028181-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON PEDRO NERY OAB - MT0008015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE BENEDITA DA COSTA MOURA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1028181-92.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARCIO MOURA 

INVENTARIADO: ELIANE BENEDITA DA COSTA MOURA Vistos etc. 1. 

Intime-se o inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, cumpra o 

item 3, da decisão de Id: 9842296, ou requeira o que entender de direito, 

sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito com 

fundamento no art. 485, VI, do CPC. 2. Findo o prazo, havendo 

cumprimento ou não, o que deve ser certificado, renove-me à conclusão. 

3. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 17 de janeiro de 2018. Alberto Pampado 

Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016041-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE CARVALHO MAZZARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO BOSSO GONCALEZ OAB - SP0262457A (ADVOGADO)

IGOR LUIS BARBOZA CHAMME OAB - SP252269 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA GABRIELA TEIXEIRA MESTRINER MAZZARO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1016041-26.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EDUARDO DE CARVALHO 

MAZZARO INVENTARIADO: RENATA GABRIELA TEIXEIRA MESTRINER 

MAZZARO Vistos etc. 1. Intime-se o inventariante para que, no prazo de 

20 (vinte) dias, cumpra, integralmente o item 4 da decisão de Id: 9118748, 

trazendo a certidão negativa de débitos da falecida perante a Fazenda 

Pública Estadual a ser obtida perante a Procuradoria Geral do Estado, não 

cumprindo este mister a certidão juntada no Id: 9843910. 2. Tendo em vista 

tratar-se de arrolamento previsto no art. 664 c/c 665 do CPC, bem como, 

considerando a existência de interesse de herdeiro incapaz e pedido de 

alvará para venda do imóvel inventariado e ainda, por já ter sido juntada 

aos autos declaração de isenção do recolhimento do ITCD (Id: 10735972), 

não havendo, portanto, que se falar em manifestação da Fazenda Pública, 

determino que seja dada, novamente, vistas ao representante do Ministério 

Público, para que manifeste-se sobre o pedido de venda do imóvel 

inventariado (documento n.º 8813241) e pretensão do inventariante de 

destinação ao valor a ser obtido com a venda (informado na petição de Id: 

9491303). 3. Cumpridas tais determinações, renove-me à conclusão para 

sentença. 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 17 de janeiro de 2018. Alberto 

Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001378-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. E. A. (REQUERENTE)

G. F. E. A. (REQUERENTE)

MILENE FALCAO EUBANK AYRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA OAB - MT23214/O (ADVOGADO)

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO)

MARCELO BERTOLDO BARCHET OAB - MT5665/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN GABRIEL LEMOS AYRES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001378-72.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MILENE FALCAO EUBANK 

AYRES, GUILHERME FALCAO EUBANK AYRES, GUSTAVO FALCAO 

EUBANK AYRES INVENTARIADO: JEAN GABRIEL LEMOS AYRES Vistos 

etc. 1. Por meio da petição de Id: 10852813, a inventariante, em razão de 

ter sofrido um sequestro, na qual foi levada juntamente com o veículo 

HYUNDAY SANTA FÉ V6, placa: QBQ 5990/MT, chassi: 

KMHSU81EDFU411753, renavam: 01040887454, ano: 2014/2015, cor: 

Branco, para o cativeiro, requer autorização judicial para vendê-lo. Em 

razão de já ter sido deferido nos autos alvará para a venda de 06 (seis) 

veículos inventariados, não se opondo, na ocasião, o representante do 

Ministério Público, desde que fosse respeitado o valor mínimo de mercado 

(Tabela Fipe) e o produto da venda fosse depositado em conta judicial 

(manifestação Id: 7244537), o que foi cumprido pela inventariante, bem 

como, considerando as circunstâncias do caso concreto (natureza do 

bem que só se deteriora com o tempo e ter sido utilizado em sequestro), 

sem maiores formalidades, defiro o pedido. Expeça-se alvará, com prazo 

de validade de 90 (noventa) dias, autorizando a inventariante a vender o 

veículo acima descrito, por valor não inferior ao descrito na Tabela Fipe, 

mediante depósito do produto da venda na conta única do Poder Judiciário, 

com comprovação nos autos, sob pena de invalidação do negócio 

efetuado. Comprovado o depósito do fruto da venda, adotem-se as 

providências necessárias para a vinculação de valores a uma subconta 

do presente processo. 2. Concedo a inventariante o prazo de 30 (trinta) 

dias para que cumpra, integralmente o item 6 da decisão de Id: 8187188, 

trazendo a certidão negativa de débitos do falecido perante a Fazenda 

Pública Estadual e apresentando as últimas declarações (art. 636 do CPC). 

3. Prestadas as últimas declarações, ouça-se o representante do 

Ministério Público. 4. Após, ouça-se a Fazenda Pública sobre o valor 

recolhido a título de ITCD (Id: 95052848). 5. Não havendo impugnação ao 

valor recolhido, faculto às partes, formularem pedido de quinhão, sobre o 

qual deve ser ouvido o representante do Ministério Público. 6. Cumpridas 

tais determinações, renove-me à conclusão para proferir decisão de 

deliberação da partilha (art. 647 do CPC). Cuiabá, 18 de janeiro de 2018. 

Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021115-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

LUZANHA ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

ROBERVAL ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

LOURIVAL ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

LUIZ GONSAGA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

LUCILENE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

LENILUCIA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDES ALVES DE SOUZA (INVENTARIADO)

MARIO VIEIRA DE SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021115-61.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ROBERVAL ALVES DE 

SOUSA, LUCILENE ALVES DE SOUZA, LOURIVAL ALVES DE SOUZA, 

LENILUCIA ALVES DE SOUZA, LUZANHA ALVES DE SOUSA, LUIZ 

GONSAGA ALVES DE SOUZA, ROBSON GOMES VIEIRA INVENTARIADO: 

MARIO VIEIRA DE SOUZA, IVANILDES ALVES DE SOUZA Vistos etc. 1. 

Intime-se o inventariante para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

cumpra o item 5 da decisão de Id: 9119772, trazendo as certidões 

negativas de débitos dos falecidos Mário Vieira de Souza e Ivanildes 

Alves de Souza, perante a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal 

e o comprovante do recolhimento/isenção do ITCD, devidamente 

acompanhado da GIA-ITCD e da avaliação do imóvel inventariado, ou 

requeira o que entender de direito, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito. 2. Findo o prazo, havendo cumprimento ou não, o que 

deve ser certificado, renove-me à conclusão. 3. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1029138-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO MOREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

JANAINA CAMPOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

ARMANDO BIANCARDINI CANDIA OAB - MT0006687A (ADVOGADO)
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TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA CAMPOS MOREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1029138-93.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JANAINA CAMPOS MOREIRA, 

HOMERO MOREIRA JUNIOR INVENTARIADO: MARIA LUCIA CAMPOS 

MOREIRA Vistos etc. 1. Defiro o pedido de Id: 10691383, para conceder à 

inventariante o prazo de 20 (vinte) dias para que cumpra a determinação 

do Item 2 da decisão de Id: 10264201, prestando as primeiras declarações 

em conformidade com o disposto no art. 620 do CPC, o requeira o que 

entender de direito, sob pena de extinção do processo sem resolução de 

mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 2. Prestadas as primeiras 

declarações, renove-me à conclusão para decisão sobre a forma como 

deverá se processar a presente ação, apreciação do pedido de justiça 

gratuita e determinação de retificação do valor da causa, caso seja 

necessário. 3. Findo o prazo e não havendo cumprimento, certifique-se e 

renove-me a conclusão. 4. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 18 de janeiro de 

2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021066-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BEZERRA DE QUEIROZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BEZERRA DE QUEIROZ (INVENTARIADO)

MARIA DE LURDES QUEIROZ (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1021066-20.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANTONIO BEZERRA DE 

QUEIROZ FILHO INVENTARIADO: ANTONIO BEZERRA DE QUEIROZ, 

MARIA DE LURDES QUEIROZ Vistos etc. 1. Devidamente intimado para, 

prestar compromisso e apresentar as primeiras declarações, o 

inventariante deixou de prestar as primeiras declarações (certidão Id: 

10924446), razão pela qual, determino sua intimação para que, no prazo 

de 20 (vinte) dias, preste as primeiras declarações, cumprindo a decisão 

de Id: 10107191, ou requeira o que entender de direito, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, 

do CPC. 2. Findo o prazo, havendo cumprimento ou não, o que deve ser 

certificado, renove-me à conclusão. 3. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1026371-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MUNDIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

José Natal Ramos Nunes (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1026371-82.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA MUNDIM 

REQUERIDO: JOSÉ NATAL RAMOS NUNES Vistos, etc. 1. Trata-se de 

pedido de Alvará Judicial, no qual a requerente pretende o levantamento 

de valores, deixados em conta vinculada de seu falecido esposo JOSÉ 

NATAL RAMOS NUNES, a título de FGTS e PIS, junto à Caixa Econômica 

Federal. Defiro o pedido de ID 11139910, e determino a expedição de novo 

ofício ao INSS e à Caixa Econômica Federal, fazendo constar o CPF do 

falecido informado na petição. 2. Cumpra-se e intime-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 19 de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1035501-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANASTACIO RODRIGUES CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE AQUINO CUNHA (RÉU)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1035501-96.2017.8.11.0041 AUTOR: ANASTACIO RODRIGUES CUNHA 

RÉU: JOYCE AQUINO CUNHA Vistos etc. 1 – O autor requereu os 

benefícios da assistência judiciária gratuita e, pelo que consta dos autos, 

verifica-se que ele possui insuficiência de recursos para pagar as custas 

e demais despesas processuais e honorários de sucumbência, nos 

termos do art. 98, do CPC, razão pela qual lhe concedo os referidos 

benefícios do. 2 – Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos, a 

processar-se sob o procedimento da lei 5.478/68, pelo que, designo 

audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

01/03/2018 às 13h40min. 3 - Cite-se o réu, por mandado, e, intimem-se as 

partes, a fim de que compareçam na audiência designada, acompanhadas 

de seus advogados e testemunhas, independente de prévio depósito de 

rol, importando a ausência do autor em extinção e arquivamento do 

processo e da ré em confissão e revelia. 4 – Na audiência, se não houver 

acordo, poderá a ré contestar a ação, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de testemunhas e à 

prolação de sentença. 5 – O autor requereu em sede de tutela de 

urgência, a exoneração da obrigação alimentar, em relação à sua filha 

(ré), sob o argumento que ela já atingiu a maioridade, sendo capaz de 

prover sozinha o seu próprio sustento; que não estuda e não trabalha; ao 

passo que o autor é idoso e está passando por dificuldades financeiras. 

Para a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, é 

necessária a constatação de dois requisitos, previstos no art. 300, do 

CPC, quais sejam, a probabilidade do direito, e o perigo do dano. Pois bem, 

o fato da ré ter atingido a maioridade, não faz cessar de forma automática 

a obrigação na prestação dos alimentos, devendo ser constatado, ainda 

nesta fase de cognição sumária, que o alimentado não necessita dos 

alimentos prestados (probabilidade do direito). Acontece que, não 

vislumbro a existência dos requisitos autorizadores para a concessão da 

tutela pleiteada, já que o autor não trouxe nenhum documento aos autos, 

capaz de comprovar, ao menos nessa fase de cognição sumária, a 

probabilidade do seu direito (a desnecessidade dos alimentos pelo réu), ou 

o perigo do dano, pelo que, indefiro a concessão da medida. 6 - 

Cumpra-se. Intimem-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Alberto Pampado 

Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033255-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA VITORIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GREGORIA SATURNINA BISPO DO CARMO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1033255-30.2017.8.11.0041 REQUERENTE: NATALIA VITORIA DA SILVA 

INVENTARIADO: GREGORIA SATURNINA BISPO DO CARMO Vistos etc. 

Intime-se a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

a sua condição de herdeira, trazendo as certidões de óbito dos falecidos 

genitores da inventariada, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único do CPC) e extinção do processo sem resolução de mérito 

por ilegitimidade (art. 485, VI, do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me à conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 

de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033660-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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IRACY BEZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DIRCEU DE SOUZA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1033660-66.2017.8.11.0041 REQUERENTE: IRACY BEZERRA DE SOUZA 

INVENTARIADO: FRANCISCO DIRCEU DE SOUZA Vistos etc. 1. A 

requerente pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o 

fundamento de que não possui condições de arcar com as custas do 

processo, sem prejuízo ao seu sustento. Nas ações de inventário deve-se 

levar em consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita 

a capacidade financeira do espólio, e não do inventariante e/ou herdeiros, 

vez que as custas processuais e demais despesas processuais serão 

suportadas pelo próprio espólio. No presente caso, como se trata de 

pedido de inventário negativo, resta demonstrado os requisitos 

necessários para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, razão 

pela qual, os defiro. Promovam-se as anotações necessárias. 2. Nomeio 

inventariante Iracy Bezerra de Souza (genitora do falecido), que 

independentemente de compromisso desempenhará seu encargo. 3. 

Intime-se a inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar 

últimas declarações (art. 636 do CPC) e trazer a procuração do herdeiro 

Jonas de Souza Irmão (pai do falecido), bem como, providenciar, no prazo 

de 30 (trinta) dias, as certidões da inexistência de imóveis registrados em 

seu nome nesta Capital. 4. Cumpridas as referidas determinações, cite-se 

Fazenda Pública, para pugnar o que de direito, e dê ciência ao Ministério 

Público e, após, renove-me à conclusão. 5. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 

22 de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033730-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DELICE ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO OAB - MT0007463A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUREO SOARES RIBEIRO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1033730-83.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA DELICE ALVES RIBEIRO 

INVENTARIADO: AUREO SOARES RIBEIRO Vistos etc. Intime-se a 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a sua 

condição de herdeira, trazendo as certidões de óbito dos falecidos 

genitores do inventariado Aureo Soares Ribeiro, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC) e extinção do 

processo sem resolução de mérito por ilegitimidade (art. 485, VI, do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me à conclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Alberto Pampado 

Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1034127-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN MARCELO DESSBESELL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU DESSBESELL (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1034127-45.2017.8.11.0041 REQUERENTE: IVAN MARCELO DESSBESELL 

INVENTARIADO: IRINEU DESSBESELL Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Inventário Negativo de Irineu Dessbesell, no qual o requerente informa que 

o falecido teve como último domicílio o município de Primavera do Leste/MT 

e equívoco no momento da distribuição do processo, requerendo, portanto 

a redistribuição do processo para a comarca de Primavera do Leste/MT 

(petição de Id: 10613677). Em observância ao disposto no art. 48 do CPC, 

defiro o pedido e determino a remessa dos presentes autos à comarca de 

Primavera do Leste/MT, promovendo as anotações competentes e baixas 

necessárias, junto ao sistema PJE. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá, 22 de 

janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035530-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSO FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0003342S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADJANIRA APARECIDA SOARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1035530-49.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SANDRO ROBERTO DA SILVA 

REQUERIDO: ADJANIRA APARECIDA SOARES DOS SANTOS Vistos etc. 

1. O requerente pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sob o fundamento de que não possui condições de arcar com as custas 

do processo, sem prejuízo ao seu sustento. Nas ações de inventário 

deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento de justiça 

gratuita a capacidade financeira do espólio, e não do inventariante e/ou 

herdeiros, vez que as custas processuais e demais despesas 

processuais serão suportadas pelo próprio espólio. No presente caso, foi 

atribuído o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ao único imóvel 

inventariado, restando, portanto, demonstrado os requisitos necessários 

para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, razão pela qual, os 

defiro. 2. Por serem as partes maiores, capazes, estarem representadas 

pelo mesmo advogado (documento de Id: 10822880), deve a presente 

ação processar-se como arrolamento previsto no art. 659, do CPC. 3. 

Nomeio como inventariante, a viúvo SANDRO ROBERTO DA SILVA, que 

independentemente de compromisso desempenhará seu encargo. 4. 

Indefiro o pedido de concessão de isenção do ITCD, pois, conforme o 

disposto no art. 662 do CPC, no arrolamento não se admite a discussão 

concernente ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de tributos, 

devendo a referida isenção ser buscada diretamente perante a Fazenda 

Pública Estadual. 5. Concedo ao inventariante o prazo de 60 (sessenta) 

dias, para que traga as certidões negativas de débitos da falecida perante 

a Fazenda Pública Federal, Estadual (a ser obtida perante a PGE) e 

Municipal e o comprovante do recolhimento/isenção do ITCD, devidamente 

acompanhado da GIA-ITCD e da avaliação do imóvel inventariado. 6. 

Cumpridas tais determinações, renove-me à conclusão para homologação 

e não havendo cumprimento, certifique-se e, igualmente, renove-me à 

conclusão. 7. Intime-se e cumpra-se, promovendo as anotações 

necessárias em relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita e 

tramitação do feito como arrolamento previsto no art. 659 do CPC. 8. 

Intimem-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de 

Direito Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1036356-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA ARRUDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1036356-75.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EDUARDA ARRUDA DOS 

SANTOS Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de Alvará Judicial, no qual a 

requerente pretende o levantamento de valores, deixados em conta 

vinculada de seu falecido pai ANTÔNIO MÁXIMO DOS SANTOS, a título de 

FGTS, PIS e PASEP, depositados junto à Caixa Econômica Federal. Ao 

dispor sobre a forma como deve ocorrer o pagamento de tais verbas, a 

Lei n.º 6.858/80, em seu artigo 1°, assevera 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 
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Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Portanto, vê-se da normativa acima que, para o recebimento 

de tais valores, tem como única exigência a comprovação da condição de 

dependente habilitado perante a Previdência Social. Desta forma, 

determino a expedição de ofício ao INSS, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe a este juízo quem são os dependentes habilitados 

do falecido ANTÔNIO MÁXIMO DOS SANTOS, facultando à requerente, a 

juntada de documento comprobatório que supra a informação requisitada. 

2. Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, requisitando informações, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventuais créditos depositados em 

favor do de cujus ANTÔNIO MÁXIMO DOS SANTOS, a título FGTS e PIS. 3. 

Ainda, expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe sobre valores depositados em favor do falecido, 

referentes à PASEP, naquela instituição. 4. A requerente pretende a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possui condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo 

ao seu sustento. Entretanto, nas ações de pedido de Alvará, que tenham 

por objeto os direitos deixados pelo de cujus, deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita, a quantia 

a ser recebida pela requerente, e não a capacidade da própria requerente, 

vez que as custas processuais e demais despesas processuais serão 

suportadas pelo valor que se pretende receber, razão pela qual, relego a 

apreciação do pedido retro, para depois da resposta dos ofícios. 5. 

Cumpra-se e intime-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 22 de janeiro de 

2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1036555-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VIEIRA BARBOSA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

IHATTAN LUCAS NASCIMENTO BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1036555-97.2017.8.11.0041 AUTOR: BENEDITO VIEIRA BARBOSA RÉU: 

IHATTAN LUCAS NASCIMENTO BARBOSA Vistos, etc. 1 – O alimentante 

juntou aos autos declaração de hipossuficiência e é assistido pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, presumindo-se, portanto, 

que possui insuficiência de recursos para pagar as custas e demais 

despesas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 

98, do CPC, razão pela qual lhe concedo os referidos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. 2 – Nos termos do disposto no art. 13 da Lei 

5.478/68, deve a presente ação seguir o procedimento das ações de 

alimentos, pelo que designo audiência de tentativa de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 13/03/2018 às 13h30min. 3 - Cite-se o 

alimentado, por carta precatória, e intimem-se as partes, a fim de que 

compareçam na audiência designada, acompanhadas de seus advogados 

e testemunhas, independente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência do alimentante em extinção e arquivamento do processo e do 

alimentado em confissão e revelia. 4 – Na audiência, se não houver 

acordo, poderá o alimentando contestar a ação, desde que o faça por 

intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas e à prolação de sentença. 5 – O alimentante requereu, em 

sede de tutela de urgência a exoneração da pensão alimentícia devida ao 

filho, sob o argumento de que, o alimentando já completou a maioridade; e 

exerce atividade remunerada, de modo que, não necessita mais dos 

alimentos prestados. Acontece que, não vislumbro a existência dos 

requisitos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada (art. 300, do 

CPC), quais sejam, a probabilidade do direto, já que o autor não trouxe 

nenhum documento aos autos, capaz de comprovar, ao menos nessa 

fase de cognição sumária, que o réu, de fato, exerce alguma atividade 

remunerada, bem como, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, pelo que, indefiro a concessão da medida. 6 - Expeça-se o 

necessário. 7 – Intime-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Alberto Pampado 

Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1036603-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1036603-56.2017.8.11.0041 REQUERENTE: VERONICA ALVES DE 

OLIVEIRA Vistos etc. 1. Trata-se de pedido de Alvará Judicial, no qual a 

requerente pretende o levantamento de valores deixados em conta de 

titularidade de seu falecido filho Julinaldo Alves de Oliveira, junto ao Banco 

Santander, bem como valores referentes à seguro de vida contratado pela 

empregadora ECOPAV CONSTRUÇÃO E SOLUÇÕES URBANAS LTDA. Ao 

dispor sobre a forma como deve ocorrer o pagamento de tais verbas, a 

Lei n.º 6.858/80, em seu artigo 1°, assevera 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. Portanto, vê-se da normativa acima que, para o recebimento 

de tais valores, tem como única exigência a comprovação da condição de 

dependente habilitado perante a Previdência Social. Posto isto, determino a 

expedição de ofício ao INSS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe a este juízo quem são os dependentes habilitados do de cujus 

Julinaldo Alves de Oliveira, facultando à requerente, a juntada de 

documento comprobatório que supra a informação requisitada. 2. 

Considerando o documento juntado no ID 11129532, com a finalidade de 

complementar a informação, expeça-se ofício ao Banco Santander, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a existência de valores 

depositados em nome do falecido Julinaldo Alves de Oliveira, naquela 

instituição, referentes a aplicações, investimentos e seguro de vida. 

Deverá constar em anexo ao ofício, cópia do documento de ID 11129532. 

3. Ainda, expeça-se ofício à empresa ECOPAV CONSTRUÇÃO E 

SOLUÇÕES URBANAS LTDA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe sobre a existência de seguro de vida contratado em favor do 

falecido, juntando aos autos os documentos referentes ao seguro, caso 

exista. 4. A requerente pretende a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, sob o fundamento de que não possui condições de arcar com as 

custas do processo, sem prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas ações 

de pedido de Alvará, que tenham por objeto os direitos deixados pelo de 

cujus, deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento de 

justiça gratuita a quantia total a ser recebida pela requerente, e não a 

capacidade da própria requerente, vez que as custas processuais e 

demais despesas processuais serão suportadas pelo valor que se 

pretende receber, razão pela qual, relego a apreciação do pedido retro, 

para depois da resposta dos ofícios. 5. Cumpra-se e intime-se, expedindo 

o necessário. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1037389-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE MACIEL ORIONE (REQUERENTE)

PAULA MACIEL PURVIS (REQUERENTE)

MARCIA MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA MARIA DE CAMPOS MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1037389-03.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARCIA MACIEL, PAULA 

MACIEL PURVIS, MARIA ALICE MACIEL ORIONE REQUERIDO: JOANA 

MARIA DE CAMPOS MACIEL Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de Alvará 

Judicial, no qual as requerentes pretendem o levantamento de valores, 

deixados em conta vinculada da falecida JOANA MARIA DE CAMPOS 

MACIEL, a título de PASEP, depositados junto ao Banco do Brasil. Ao 
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dispor sobre a forma como deve ocorrer o pagamento de tais verbas, a 

Lei n.º 6.858/80, em seu artigo 1°, assevera 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. Portanto, vê-se da normativa acima que, para o recebimento 

de tais valores, tem como única exigência a comprovação da condição de 

dependente habilitado perante a Previdência Social. Desta forma, 

determino a expedição de ofício ao INSS, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe a este juízo quem são os dependentes habilitados 

da falecida JOANA MARIA DE CAMPOS MACIEL, facultando às 

requerentes, aos juntada de documento comprobatório que supra a 

informação requisitada. 2. Tendo em vista o extrato de PASEP, no ID 

11106041, deixo, por ora, de determinar a expedição de ofício ao Banco 

do Brasil. 3. As requerentes pretendem a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, sob o fundamento de que não possuem condições de 

arcar com as custas do processo, sem prejuízo ao seu sustento. 

Entretanto, nas ações de pedido de Alvará, que tenham por objeto os 

direitos deixados pelo de cujus, deve-se levar em consideração, para a 

análise do requerimento de justiça gratuita, a quantia a ser recebida pelas 

requerentes, e não a capacidade das próprias requerentes, vez que as 

custas processuais e demais despesas processuais serão suportadas 

pelo valor que se pretende receber, razão pela qual, relego a apreciação 

do pedido retro, para depois da resposta dos ofícios. 4. Cumpra-se e 

intime-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 18 de dezembro de 2017. 

Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1036891-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. D. S. (REQUERENTE)

E. P. D. S. (REQUERENTE)

EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

EMIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ELISANGELA PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

EMILY PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PEREIRA DE LIMA OAB - 002.307.291-18 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1036891-04.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EMIR PEREIRA DOS SANTOS, 

EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS, EMILY PEREIRA DOS SANTOS, ENARA 

PEREIRA DOS SANTOS, EDER PEREIRA DOS SANTOS, ELISANGELA 

PEREIRA DE LIMA REPRESENTANTE: ELISANGELA PEREIRA DE LIMA 

INVENTARIADO: OSVALDO PEREIRA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Os 

requerentes pretendem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sob o fundamento de que não possuem condições de arcar com as 

custas do processo, sem prejuízo ao seu sustento e a tramitação 

prioritária dos autos em razão da existência de interesses de herdeira 

menor. Nas ações de inventário deve-se levar em consideração, para a 

análise do requerimento de justiça gratuita a capacidade financeira do 

espólio, e não do inventariante e/ou herdeiros, vez que as custas 

processuais e demais despesas processuais serão suportadas pelo 

próprio espólio. No presente caso, foi atribuído ao único imóvel 

inventariado o valor de R$ 27.873,71 (vinte sete mil oitocentos e setenta e 

três reais e setenta e um centavos), restando, portanto, demonstrado os 

requisitos necessários para o deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita, razão pela qual, os defiro. Promovam-se as anotações 

necessárias. 2. Nomeio inventariante a requerente ELISANGELA PEREIRA 

DE LIMA SANTOS, que deverá prestar compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do CPC). 3. Com a entrada em vigor 

do Novo Código de Processo Civil, passou a existir a possibilidade de 

tramitação do feito como arrolamento previsto no art. 664 do CPC, mesmo 

que haja herdeiro incapaz, desde que concordem as partes e o Ministério 

Público (art. 665 do CPC). Assim, intimem-se as partes e o representante 

do Ministério Público para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

concordância quanto à tramitação do presente processo como 

arrolamento. 4. Indefiro o pedido de concessão de isenção do ITCD, pois, 

conforme o disposto no art. 662 do CPC, no arrolamento não se admite a 

discussão concernente ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de 

tributos, devendo a referida isenção ser buscada diretamente perante a 

Fazenda Pública Estadual. 5. Findo o prazo e havendo manifestação da 

concordância, intime-se a inventariante para, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, trazer a certidão negativa de débitos da falecida perante a Fazenda 

Pública Federal e o comprovante de pagamento/isenção do ITCD, 

devidamente acompanhado da GIA-ITCD e da avaliação do imóvel 

inventariado e plano de partilha. 6. Cumpridas tais determinações, deem-se 

novas vistas ao representante do Ministério Público e após, renove-me à 

conclusão para homologação. 7. Não havendo concordância com a 

tramitação do feito como arrolamento, intime-se, para os termos do 

inventário, a Fazenda Pública (remetendo cópia das declarações 

apresentadas) e publique-se edital conforme determina o art. 626 do CPC. 

8. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 17 de janeiro 

de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1038170-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MAURICE ABOU NAOUM BOULOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1038170-25.2017.8.11.0041 REQUERENTE: GISELE MAURICE ABOU 

NAOUM BOULOS Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de Alvará Judicial, no 

qual a requerente pretende o levantamento de valores, deixados por seu 

falecido esposo NAGIB ISKANDAR BOULOS, em conta vinculada junto ao 

Banco Sicredi. Ao dispor sobre a forma como deve ocorrer o pagamento 

de tais verbas, a Lei n.º 6.858/80, em seu artigo 1°, assevera 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. Portanto, vê-se da 

normativa acima que, para o recebimento de tais valores, tem como única 

exigência a comprovação da condição de dependente habilitado perante a 

Previdência Social. Posto isto, determino a expedição de ofício ao INSS 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os 

dependentes habilitados do de cujus NAGIB ISKANDAR BOULOS, 

facultando à requerente, a juntada de documento comprobatório que supra 

a informação requisitada. 2. Promova-se a pesquisa via BacenJud, para a 

verificação da existência de valores em nome do falecido NAGIB 

ISKANDAR BOULOS. Sendo encontrados valores na pesquisa, intime-se a 

requerente para querendo, manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. 

Caso a pesquisa não encontre os valores pleiteados, expeça-se ofício ao 

Banco Sicredi, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe sobre a 

existência de saldo naquele banco, em nome do de cujus NAGIB 

ISKANDAR BOULOS. 4. Ainda, a requerente pretende a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possui 

condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo ao seu 

sustento. Entretanto, nas ações de pedido de Alvará, que tenham por 

objeto os direitos deixados pelo de cujus, deve-se levar em consideração, 

para a análise do requerimento de justiça gratuita a quantia total a ser 

recebida pela requerente, e não a capacidade da própria requerente, vez 

que as custas processuais e demais despesas processuais serão 

suportadas pelo valor que se pretende receber, razão pela qual, relego a 

apreciação do pedido retro, para depois da resposta dos ofícios. 5. 

Cumpra-se e intime-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Alberto Pampado 

Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000415-30.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 339 de 669



Parte(s) Polo Ativo:

G. C. B. (REQUERENTE)

ELIANKIM DE JESUS BARCELO (REQUERENTE)

CRISTIANE DE JESUS BARCELO (REQUERENTE)

KAOANY DE JESUS BARCELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILTON FERREIRA DE AMORIM OAB - MT23886/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTROGILDO FRANCISCO BARCELO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000415-30.2018.8.11.0041 REQUERENTE: KAOANY DE JESUS 

BARCELO, ELIANKIM DE JESUS BARCELO, CRISTIANE DE JESUS 

BARCELO, GIOVANNA CATTI BARCELO INVENTARIADO: ESTROGILDO 

FRANCISCO BARCELO Vistos etc. 1. Os requerentes pretendem a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que 

não possuem condições de arcar com as custas do processo, sem 

prejuízo ao seu sustento. Nas ações de inventário deve-se levar em 

consideração, para a análise do requerimento de justiça gratuita a 

capacidade financeira do espólio, e não do inventariante e/ou dos 

herdeiros, vez que as custas processuais e demais despesas 

processuais serão suportadas pelo próprio espólio. No presente caso, foi 

atribuído aos bens inventariados o valor de R$ 171.00,00 (cento e setenta 

e um mil reais), razão pela qual, defiro o pedido de justiça gratuita. 

Promovam-se as anotações necessárias. 2. Nomeio inventariante a 

herdeira KAOANY DE JESUS BARCELO, que deverá prestar compromisso 

no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do CPC). 3. Com a 

entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, passou a existir a 

possibilidade de tramitação do feito como arrolamento previsto no art. 664 

do CPC, mesmo que haja herdeiros incapazes, desde que concordem as 

partes e o Ministério Público (art. 665 do CPC). Assim, tendo em vista já 

haver manifestação das partes no interesse da tramitação do feito como 

arrolamento, intime-se o representante do Ministério Público para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar concordância quanto à tramitação do 

presente processo como arrolamento, sob pena de presunção de 

concordância. No referido prazo deve o representante do Ministério 

Público, manifestar-se, também, sobre o pedido de venda do “ágio” de um 

dos automóveis inventariados (VW/ Novo Crossfox MA). 4. Findo o prazo 

sem manifestação ou havendo manifestação da concordância, intime-se a 

inventariante para, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentar a certidão 

negativa de débito da falecida perante a Fazenda Pública Estadual (a ser 

obtida na PGE) e o comprovante de pagamento/isenção do ITCD, 

devidamente acompanhado da GIA-ITCD e da avaliação dos imóveis 

inventariados. 5. Após, renove-me à conclusão para apreciação do pedido 

de autorização de venda do automóvel inventariado. 6. Não havendo 

concordância com a tramitação do feito como arrolamento, intime-se, para 

os termos do inventário, a Fazenda Pública (remetendo cópia das 

declarações apresentadas) e publique-se edital conforme determina o art. 

626 do CPC. 7. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1036534-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PADILHA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1036534-24.2017.8.11.0041 REQUERENTE: WILSON PADILHA DE MORAES 

REQUERIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido 

de Alvará Judicial, no qual o requerente pretende o levantamento de 

valores deixados pelo falecido ALBINO PADILHA DE MORAES, em conta e 

a título de FGTS, depositados junto à Caixa Econômica Federal. Ao dispor 

sobre a forma como deve ocorrer o pagamento de tais verbas, a Lei n.º 

6.858/80, em seu artigo 1°, assevera 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. Portanto, vê-se da normativa acima que, para o recebimento 

de tais valores, tem como única exigência a comprovação da condição de 

dependente habilitado perante a Previdência Social. Desta forma, 

determino a expedição de ofício ao INSS, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe a este juízo quem são os dependentes habilitados 

do falecido ALBINO PADILHA DE MORAES, facultando ao requerente, a 

juntada de documento comprobatório que supra a informação requisitada. 

2. Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, requisitando informações, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventuais créditos depositados em 

favor do de cujus ALBINO PADILHA DE MORAES, a título FGTS, e 

depositados em conta. 3. O requerente pretende a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possui 

condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo ao seu 

sustento. Entretanto, nas ações de pedido de Alvará, que tenham por 

objeto os direitos deixados pelo de cujus, deve-se levar em consideração, 

para a análise do requerimento de justiça gratuita, a quantia a ser recebida 

pelo requerente, e não a capacidade do próprio requerente, vez que as 

custas processuais e demais despesas processuais serão suportadas 

pelo valor que se pretende receber, razão pela qual relego a apreciação 

do pedido retro, para depois da resposta dos ofícios. 4. Cumpra-se e 

intime-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 17 de janeiro de 2018. Alberto 

Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034207-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. N. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - 024.081.371-52 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID ANTONIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1034207-09.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: LUCAS EDUARDO NOGUEIRA 

DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: KAREN NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: DEIVID ANTONIO DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1. Trata-se de 

pedido de Cumprimento de Sentença, sob o procedimento do art. 528, §8º 

c/c art. 523 do CPC. 2. Intime-se o executado, por mandado, 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) e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), sendo que, 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, 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 

na conta poupança nº00039461-5, agência 1695, da Caixa Econômica 

Federal, de titularidade da representante legal do exequente, comprovando 

nos autos, no prazo acima assinalado. 3. Ainda, não ocorrendo 

pagamento, nesse prazo, deverá o Sr. Oficial de Justiça encarregado da 

diligência, proceder a penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem 

para o pagamento do valor devido (art. 523, §3º do CPC). 4. Deverá 

constar ainda, do mandado, que, decorrido o prazo previsto no art. 523, 

do CPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias, para que o executado, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, a sua impugnação (art. 525, do CPC). 5. A representante legal do 

exequente juntou aos autos declaração de hipossuficiência e está 

assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

presumindo-se, portanto, que possui insuficiência de recursos para pagar 
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as custas e demais despesas processuais e honorários de sucumbência, 

nos termos do art. 98, do CPC, razão pela qual lhe concedo os referidos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. 6. Cumpra-se e intime-se. 

Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1034677-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMILDA BELCHIOR REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT10589/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1034677-40.2017.8.11.0041 REQUERENTE: OSMILDA BELCHIOR REIS 

REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos, etc. 1. Trata-se de 

pedido de Alvará Judicial, no qual os requerentes pretendem o 

levantamento de valores, deixados pelo falecido Cícero Moreira Reis, 

depositados em conta, e a título de FGTS, PIS e PASEP, junto à Caixa 

Econômica Federal e Banco do Brasil. Ao dispor sobre a forma como deve 

ocorrer o pagamento de tais verbas, a Lei n.º 6.858/80, em seu artigo 1°, 

assevera 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. Portanto, vê-se da 

normativa acima que, para o recebimento de tais valores, tem como única 

exigência a comprovação da condição de dependente habilitado perante a 

Previdência Social. Desta forma, determino a expedição de ofício ao INSS, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os 

dependentes habilitados do falecido Cícero Moreira Reis, facultando aos 

requerentes, a juntada de documento comprobatório que supra a 

informação requisitada. 2. Promova-se a pesquisa via BACENJUD, para a 

verificação da existência de valores em nome do falecido Cícero Moreira 

Reis. Com o resultado nos autos, intimem-se os requerentes para que 

requeiram o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. 

Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, requisitando informações, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventuais créditos depositados em favor 

do de cujus Cícero Moreira Reis, a título FGTS e PIS. 4. Ainda, expeça-se 

ofício ao Banco do Brasil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe 

sobre valores depositados em favor do falecido, referentes à PASEP, 

naquela instituição. 5. Os requerentes pretendem a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possuem 

condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo ao seu 

sustento. Entretanto, nas ações de pedido de Alvará, que tenham por 

objeto os direitos deixados pelo de cujus, deve-se levar em consideração, 

para a análise do requerimento de justiça gratuita, a quantia a ser recebida 

pelos requerentes, e não a capacidade dos próprios requerentes, vez que 

as custas processuais e demais despesas processuais serão suportadas 

pelo valor que se pretende receber, razão pela qual, relego a apreciação 

do pedido retro, para depois da resposta dos ofícios. 6. Ainda, embora o 

herdeiro Deivid tenha juntado procuração, verifica-se que apenas a 

requerente Osmilda requer o levantamento dos valores, sendo que não 

ficou expresso na petição inicial que o herdeiro Deivid renúncia à quota 

parte dele. Caso o falecido não tenha deixado dependentes habilitados 

perante o INSS, nos termos da normativa supracitada, o pagamento de tal 

verba será feita em conformidade com o disposto na legislação civil[1], 

hipótese em que os herdeiros serão os beneficiários dos valores 

pleiteados pela requerente. Assim, havendo informação, pelo INSS, de que 

o falecido não deixou dependentes habilitados perante o órgão, intimem-se 

os requerentes para que, no prazo de 15(quinze) dias, esclareçam se os 

valores serão levantados pelos dois requerentes ou apenas pela 

requerente Osmilda. 7. Cumpra-se e intime-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá, 17 de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito [1] 

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.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1033655-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMA DE ARRUDA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937/O 

(ADVOGADO)

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT0020935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1033655-44.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ZULMA DE ARRUDA CASTRO 

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 1. Trata-se de pedido 

de Alvará Judicial, no qual a requerente pretende o levantamento de 

valores deixados em conta de titularidade de seu falecido esposo Carlos 

Antero de Castro, junto ao Banco do Brasil. Ao dispor sobre a forma como 

deve ocorrer o pagamento de tais verbas, a Lei n.º 6.858/80, em seu 

artigo 1°, assevera 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. Portanto, vê-se da 

normativa acima que, para o recebimento de tais valores, tem como única 

exigência a comprovação da condição de dependente habilitado perante a 

Previdência Social. Posto isto, determino a expedição de ofício ao INSS 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este juízo quem são os 

dependentes habilitados do de cujus Carlos Antero de Castro, facultando 

à requerente, a juntada de documento comprobatório que supra a 

informação requisitada. 2. Promova-se a pesquisa via BacenJud, para a 

verificação da existência de valores em nome do falecido Carlos Antero 

de Castro. Com o resultado nos autos, intime-se a requerente para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Caso a pesquisa Bacenjud 

não encontre os valores em nome do falecido, expeça-se ofício ao Banco 

do Brasil, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe a existência de 

valores depositados em nome do falecido Carlos Antero de Castro, 

naquela instituição. 4. A requerente pretende a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possui condições de 

arcar com as custas do processo, sem prejuízo ao seu sustento. 

Entretanto, nas ações de pedido de Alvará, que tenham por objeto os 

direitos deixados pelo de cujus, deve-se levar em consideração, para a 

análise do requerimento de justiça gratuita a quantia total a ser recebida 

pela requerente, e não a capacidade da própria requerente, vez que as 

custas processuais e demais despesas processuais serão suportadas 

pelo valor que se pretende receber, razão pela qual, relego a apreciação 

do pedido retro, para depois da resposta dos ofícios. 5. Tendo em vista 

que o pedido de alvará é de jurisdição voluntária, promova-se a exclusão 

do Banco do Brasil do polo passivo do cadastro, no sistema PJE. 6. 

Cumpra-se e intime-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 22 de janeiro de 

2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1017238-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO JUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMINE ANGELICA DE SOUZA BARBOSA OAB - MT22238/O (ADVOGADO)

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES OAB - MT22036/O 

(ADVOGADO)
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GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1017238-16.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE EDUARDO JUSTINO 

Vistos etc. Trata-se de pedido de expedição de Alvará, efetuado por JOSÉ 

EDUARDO JUSTINO, a fim de que seja autorizado a proceder ao 

levantamento/saque de valores deixados em conta vinculada de sua 

falecida mãe GENI MARIA JUSTINO, junto à Caixa Econômica Federal e ao 

Banco Bradesco. Juntou os documentos de ID 7982572 a 7990324, dentre 

eles, os seus documentos pessoais (7982589), os da de cujus (7982600), 

e a certidão de óbito da falecida (7982604). No ID 8101937 e 8101931, foi 

realizada pesquisa, via BacenJud, cujo resultado restou positivo, 

encontrando o valor de R$1.345,00, o qual já se encontra vinculado ao 

processo (ID 9069460). Conforme documentos de ID 8216375 a 8216388, 

foi prestada informação pelo INSS, de que não há nenhum dependente da 

de cujus, habilitado perante o órgão. Foi informado pelo Banco Bradesco, 

que não foram encontrados ativos financeiros em nome da de cujus (ID 

10937604). O requerente pleiteou a expedição do alvará, para 

levantamento dos valores encontrados. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Trata-se de pedido de alvará, no qual o requerente pretende o 

levantamento/saque de valores deixados em conta corrente, junto à Caixa 

Econômica Federal, de titularidade de sua falecida mãe GENI MARIA 

JUSTINO. Para o levantamento de tal valor é desnecessária a abertura de 

inventário ou maiores formalidades para o seu levantamento, bastando 

como única exigência a comprovação da condição de dependente 

habilitado perante a Previdência Social[1]. No caso dos autos, não há 

dependentes habilitados perante o INSS (ID 8216375 a 8216388), logo, o 

pagamento do mencionado valor encontrado deve ser feito em 

conformidade com o disposto na ordem de sucessão, previsto no Código 

Civil. Assim, como a falecida era solteira e deixou apenas um filho (o 

requerente), este é o beneficiário da verba a ser levantada. Ademais, 

verifica-se que o valor a ser levantado é abarcado pela isenção do ITCD, 

nos termos do art. 6º, I, a, da Lei 7850/2002, sendo, portanto, 

desnecessárias maiores formalidades para o deferimento o pedido. Assim, 

determino a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ, autorizando o requerente JOSÉ 

EDUARDO JUSTINO, a proceder ao levantamento/saque da totalidade dos 

valores deixados por sua falecida mãe GENI MARIA JUSTINO, junto à 

Caixa Econômica Federal. Transitada em julgado, expeça-se o competente 

alvará e, após, promovam-se as baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se os autos. O requerente deveria pagar as custas do 

processo, nos termos do art. 88 do CPC, no entanto, estas permanecerão 

suspensas, em razão do requerente ser beneficiário de assistência 

judiciária gratuita, que ora lhe defiro. Publique-se, intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito [1] Lei 

6.858/80. 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. 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.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009259-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANCA DE MORAES GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1009259-03.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CONSTANCA DE MORAES 

GOMES Vistos etc. Trata-se de pedido de expedição de Alvará, efetuado 

por CONSTANÇA DE MORAES GOMES, a fim de que seja autorizada a 

promover o levantamento/saque dos valores deixados pelo falecido 

WÉBER PINTO DE MORAES SILVA, a título de FGTS, PIS e PASEP, junto à 

Caixa Econômica Federal. Juntou os documentos de ID 5770892 a 

5770904, dentre eles os seus documentos pessoais e os do de cujus 

(5770892 - Pág. 2; 5770898 - Pág. 3); a certidão de óbito do falecido 

(5770898); e a certidão de óbito do pai do falecido (5770904 - Pág. 1). No 

ID 6760996, foram prestadas informações pelo INSS, de que não há 

dependentes do de cujus habilitados perante o órgão. No ID 6768869, 

foram prestadas informações pela Caixa Econômica Federal, sobre a 

existência de um saldo aproximado de R$ 563,03, depositado em conta 

vinculada de FGTS. Foi informado pelo Banco do Brasil, que consta um 

saldo em nome do de cujus, em conta naquele banco, no valor de 

R$440,01, mas que não foi encontrado saldo de PASEP (ID 7231717). No 

ID 11026423, a Caixa Econômica Federal informou a transferência dos 

valores. A requerente concordou com os valores informados, e requereu 

a procedência dos pedidos da ação (ID 11093490). É o relatório. 

Fundamento e Decido. Trata-se de pedido de alvará, no qual a requerente 

pretende o levantamento de valores deixados pelo falecido WÉBER PINTO 

DE MORAES SILVA, a título de FGTS e PIS, junto à Caixa Econômica 

Federal, e depositados em conta junto ao Banco do Brasil. Para o 

levantamento de tais valores é desnecessária a abertura de inventário ou 

maiores formalidades para o seu levantamento, bastando como única 

exigência a comprovação da condição de dependente habilitado perante a 

Previdência Social[1]. No caso dos autos, não há dependentes habilitados 

perante o INSS (ID 6760996), logo, o pagamento de tal verba será em 

conformidade com a regra de sucessão prevista na legislação civil. No 

caso em apreço, a requerente é mãe do de cujus, o qual era solteiro e não 

deixou filhos, conforme consta na certidão de óbito de ID 5770898. Além 

disso, o pai do de cujus também já faleceu (ID 5770904), de modo que, não 

há óbice à expedição do presente alvará. Assim, determino a expedição 

do competente Alvará, autorizando a requerente CONSTANÇA DE 

MORAES GOMES, a proceder ao levantamento/saque da totalidade dos 

valores deixados pelo falecido WÉBER PINTO DE MORAES SILVA, junto ao 

Banco do Brasil, e já depositados em juízo pela Caixa Econômica Federal. 

Transitada em julgado, expeçam-se os competentes alvarás e, em 

seguida, promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se 

os autos. A requerente deveria pagar as custas do processo, nos termos 

do art. 88, do CPC, contudo, estas deverão permanecer suspensas, em 

razão do requerente fazer jus aos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, que ora lhe defiro. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 19 

de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito [1] Lei 6.858/80. 

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. 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.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1019716-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1019716-94.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARLI PEREIRA DOS SANTOS 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de expedição de Alvará, efetuado por 

MARLI PEREIRA DOS SANTOS, a fim de que seja autorizada a promover o 

levantamento/saque de sua cota parte dos valores deixados por seu 

falecido filho MARCIO ANDRÉ DOS SANTOS CAVANI, a título de FGTS e 

depositados em conta salário, junto à Caixa Econômica Federal, 

autorizando o encerramento da conta bancária. Juntou os documentos de 

ID 8268408 a 8268418, dentre eles os seus documentos pessoais 

(8268408 - Pág. 2) e a certidão de óbito do falecido (8268415). Pela 
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decisão de ID 8753473, foi indeferida a intimação do pai do de cujus, em 

razão do alvará tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária. Foi 

realizada pesquisa via BacenJud, para a verificação da existência de 

valores em nome do falecido, cujo resultado restou infrutífero (ID 

8753434). No ID 9637573, foram prestadas informações pelo INSS, de que 

não há dependentes do de cujus habilitados perante o órgão. No ID 

8053046, foram prestadas informações pela Caixa Econômica Federal, 

sobre a existência de um saldo aproximado de R$114,48, depositado em 

conta vinculada de FGTS, e R$0,93 em conta salário, de titularidade do 

falecido. A requerente manifestou que concorda com os valores 

informados no ofício (ID 11093666). É o relatório. Fundamento e Decido. 

Trata-se de pedido de alvará, no qual a requerente pretende o 

levantamento dos valores deixados por seu falecido filho Marcio André 

dos Santos Cavani, a título de FGTS e depositados em conta salário, junto 

à Caixa Econômica Federal, autorizando o encerramento da conta 

bancária. Para o levantamento de tais valores é desnecessária a abertura 

de inventário ou maiores formalidades para o seu levantamento, bastando 

como única exigência a comprovação da condição de dependente 

habilitado perante a Previdência Social[1]. No caso dos autos, não há 

dependentes habilitados perante o INSS (ID 9637573), logo, o pagamento 

de tal verba será em conformidade com a regra de sucessão prevista na 

legislação civil. No caso em apreço, a requerente é mãe do de cujus, o 

qual era solteiro e não deixou filhos, conforme consta na certidão de óbito 

de ID 8268415, de modo que, não há óbice à expedição do presente 

alvará. Assim, determino a expedição do competente Alvará, autorizando 

a requerente MARLI PEREIRA DOS SANTOS, a proceder ao 

levantamento/saque da totalidade dos valores deixados pelo falecido 

MARCIO ANDRÉ DOS SANTOS CAVANI, a título de FGTS e em conta 

salário, depositados junto à Caixa Econômica Federal, bem como autorizo 

o encerramento da conta, ressalvadas as eventuais exigências da 

instituição bancária. Transitada em julgado, expeça-se o competente 

alvará e, em seguida, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. A requerente deveria pagar as custas do 

processo, nos termos do art. 88, do CPC, contudo, estas deverão 

permanecer suspensas, em razão do requerente fazer jus aos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, que ora lhe defiro. Publique-se, intime-se 

e cumpra-se. Cuiabá, 19 de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de 

Direito [1] Lei 6.858/80. 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. 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.

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006995-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

GREGÓRIO JOVINO DA SILVA (REQUERENTE)

ALDENICE PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOINA PEREIRA DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1006995-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ALDENICE PEREIRA DE 

QUEIROZ, ADEILSON PEREIRA DE QUEIROZ, ALDO LUIZ PEREIRA DE 

QUEIROZ, GREGÓRIO JOVINO DA SILVA INVENTARIADO: ELOINA 

PEREIRA DE ALMEIDA Vistos, etc. ALDENICE PEREIRA QUEIROZ, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou em juízo com o presente 

pedido de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de ELOINA 

PEREIRA DE ALMEIDA, ocorrido em 26/10/2014, não deixando testamento, 

mas herdeiros e bem a inventariar. Nomeada inventariante, apresentou as 

primeiras declarações (documento Id: 7351849), retificadas por meio da 

petição de Id n.º 9163788; as certidões negativas de débitos da falecida 

perante a Fazenda Pública Municipal, Federal (Id: 7353486) e Estadual (Id: 

9846905) e a GIA-ITCD acompanhada da declaração de isenção do 

recolhimento do ITCD (Id: 7354063) e a partilha amigável (Id: 10621540). 

Vieram-me os autos para decisão. É o relatório. Fundamento e decido. Na 

presente ação de inventário, pela forma de arrolamento, foram cumpridas 

todas as formalidades legais. Os herdeiros são maiores; capazes; estão 

representados pelo mesmo advogado, concordes com a forma como deve 

se dar a partilha dos bens inventariados e cumpriram todas as 

formalidades legais apresentando a declaração de bens e herdeiros e a 

partilha amigável (Id: 10621540); as certidões negativas de débitos da 

falecida (Id: 7353486 e 9846905) e a declaração de isenção do 

recolhimento do ITCD (Id: 7354063). Desta forma, não há ôbice para a 

homologação do presente arrolamento da forma pretendida pelos 

herdeiros. 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 ELOINA PEREIRA DE ALMEIDA, na forma constante 

dos autos (documento Id: 10621540), salvo erros ou omissões e 

ressalvando-se possíveis direitos de terceiros eventualmente 

prejudicados. Transitada em julgado e comprovado o recolhimento das 

custas processuais, expeçam-se os competentes formais de partilha e em 

seguida, em cumprimento ao disposto no art. 659, § 2.º do CPC, intime-se a 

Fazenda Pública. Adotadas tais providências, promovam-se as anotações 

e baixas necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se, intime-se e 

cumpra-se. Cuiabá, 18 de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1023018-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

ILMA ALVES DA COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

MARIA LUCIA DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

JOELIAS ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

DANIEL ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

REGINALDO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

CLEIDIANE ALVES DA COSTA FURTADO (REQUERENTE)

ELIZEU MANOEL DA COSTA (REQUERENTE)

LAUDICEIA ALVES DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

EZEQUIEL MANOEL DA COSTA (REQUERENTE)

DENISE ALVES DA COSTA ARAUJO (REQUERENTE)

JEREMIAS ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES DE SOUSA OAB - MT0018303A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1023018-34.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELIZEU MANOEL DA COSTA, 

JOELIAS ALVES DA COSTA, EZEQUIEL MANOEL DA COSTA, JEREMIAS 

ALVES DA COSTA, DANIEL ALVES DA COSTA, CLEIDIANE ALVES DA 

COSTA FURTADO, DENISE ALVES DA COSTA ARAUJO, JOSE ALVES DA 

COSTA, LAUDICEIA ALVES DA COSTA SANTANA, MARIA LUCIA DA 

COSTA LIMA, REGINALDO ALVES DA COSTA, ILMA ALVES DA COSTA 

CAMPOS Vistos etc. Trata-se de pedido de expedição de Alvará, efetuado 

por ELIZEU MANOEL DA COSTA, JOELIAS ALVES DA COSTA, EZEQUIEL 

MANOEL DA COSTA, JEREMIAS ALVES DA COSTA, DANIEL ALVES DA 

COSTA, CLEIDIANE ALVES DA COSTA FURTADO, DENISE ALVES DA 

COSTA ARAUJO, JOSE ALVES DA COSTA, LAUDICEIA ALVES DA 

COSTA SANTANA, MARIA LUCIA DA COSTA LIMA, REGINALDO ALVES 

DA COSTA e ILMA ALVES DA COSTA CAMPOS, a fim de que sejam 

autorizados a promover o levantamento/saque dos valores deixados por 

sua falecida mãe DIVINA ALVES DA COSTA, em conta vinculada ao 

Banco Itaú Unibanco. Juntaram os documentos de ID 9165392 a 9165435, 

dentre eles os seus documentos pessoais e os da de cujus (9165392 a 

9165413); e a certidão de óbito da falecida (9165431). Foi realizada 

pesquisa via BacenJud, para a verificação da existência de valores em 

nome da falecida DIVINA ALVES DA COSTA, cujo resultado restou 
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positivo, sendo encontrado o valor de R$5.991,44 (ID 10185491), que já se 

encontra vinculado aos autos (ID 10278851). No ID 10741420, foram 

prestadas informações pelo INSS, de que não há dependentes da de cujus 

habilitados perante o órgão. No ID 11078405, os requerentes informaram 

que concordam com os valores encontrados na pesquisa, e requereram a 

expedição do alvará judicial, e que os valores sejam transferidos 

diretamente para a conta do procurador Emanoel Gomes de Sousa. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de pedido de alvará, no qual os 

requerentes pretendem o levantamento dos valores deixados pela falecida 

DIVINA ALVES DA COSTA, já depositados em uma subconta do presente 

processo. Para o levantamento de tais valores é desnecessária a abertura 

de inventário ou maiores formalidades para o seu levantamento, bastando 

como única exigência a comprovação da condição de dependente 

habilitado perante a Previdência Social[1]. No caso dos autos, não há 

dependentes habilitados perante o INSS (ID 10741420), logo, o pagamento 

de tal verba será em conformidade com a regra de sucessão prevista na 

legislação civil. No caso em apreço, conforme consta na certidão de óbito 

da falecida (ID 9165431), ela era viúva e deixou filhos, que são os 12 

requerentes, de modo que, não há óbice à expedição do presente alvará. 

Assim, determino a expedição do competente Alvará, autorizando as 

requerentes ELIZEU MANOEL DA COSTA, JOELIAS ALVES DA COSTA, 

EZEQUIEL MANOEL DA COSTA, JEREMIAS ALVES DA COSTA, DANIEL 

ALVES DA COSTA, CLEIDIANE ALVES DA COSTA FURTADO, DENISE 

ALVES DA COSTA ARAUJO, JOSE ALVES DA COSTA, LAUDICEIA 

ALVES DA COSTA SANTANA, MARIA LUCIA DA COSTA LIMA, 

REGINALDO ALVES DA COSTA e ILMA ALVES DA COSTA CAMPOS, a 

procederem ao levantamento/saque, na proporção de 1/12 (um doze 

avos) para cada um, da totalidade dos valores deixados pela falecida 

DIVINA ALVES DA COSTA, já depositados em uma subconta deste 

processo. Transitada em julgado, expeça-se o competente alvará, 

autorizando a transferência da totalidade dos valores para a conta 

bancária do procurador dos requerentes, Emanoel Gomes de Sousa, 

conforme requerido no ID 11078405. Em seguida, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Os requerentes 

deveriam pagar as custas do processo, nos termos do art. 88, do CPC, 

contudo, estas deverão permanecer suspensas, em razão dos 

requerentes fazerem jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

que ora lhes defiro. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito [1] Lei 6.858/80. 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. 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.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1026568-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1026568-37.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LOURDES LINA FERREIRA DA 

SILVA Vistos etc. Trata-se de pedido de expedição de Alvará, efetuado 

por LOURDES LINA FERREIRA DA SILVA, a fim de que seja autorizada a 

promover o levantamento/saque dos valores deixados em conta vinculada 

de sua falecida filha DEBORAH LINA SILVA BLASIUS, a título de FGTS e 

PIS, junto à Caixa Econômica Federal. Juntou os documentos de ID 

9619539 a 9619551, dentre eles os seus documentos pessoais e os da de 

cujus (9619549 e 9619548); e a certidão de óbito da falecida (9619543 - 

Pág. 2). Foi realizada pesquisa via BacenJud, para a verificação da 

existência de valores em nome da falecida DEBORAH LINA SILVA 

BLASIUS, cujo resultado restou negativo (ID 9884855). No ID 10741654, 

foram prestadas informações pelo INSS, de que não há dependentes da 

de cujus habilitados perante o órgão. No ID 11308297, foram prestadas 

informações pela Caixa Econômica Federal, que os valores em nome da 

falecida naquela instituição (R$1.033,66) já foram depositados 

judicialmente. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de pedido de 

alvará, no qual a requerente pretende o levantamento de valores deixados 

pela falecida DEBORAH LINA SILVA BLASIUS, junto à Caixa Econômica 

Federal. Para o levantamento de tais valores é desnecessária a abertura 

de inventário ou maiores formalidades para o seu levantamento, bastando 

como única exigência a comprovação da condição de dependente 

habilitado perante a Previdência Social[1]. No caso dos autos, não há 

dependentes habilitados perante o INSS (ID 10741654), logo, o pagamento 

de tal verba será em conformidade com a regra de sucessão prevista na 

legislação civil. No caso em apreço, a requerente é mãe da de cujus, a 

qual era solteira e deixou não filhos, conforme consta na certidão de óbito 

de ID 9619543 - Pág. 2. Embora a requerente pleiteie o levantamento da 

totalidade dos valores, sob a alegação de que a falecida nunca conviveu 

com o pai, ele também é herdeiro da falecida, e faz jus à metade dos 

valores deixados pela filha. Assim, determino a expedição do competente 

Alvará, autorizando a requerente LOURDES LINA FERREIRA DA SILVA, a 

proceder ao levantamento/saque de 50% (cinquenta por cento) dos 

valores deixados pela falecida DEBORAH LINA SILVA BLASIUS, já 

depositados judicialmente. Transitada em julgado, expeça-se o competente 

alvará e, em seguida, promovam-se as anotações e baixas necessárias e 

arquivem-se os autos. A requerente deveria pagar as custas do 

processo, nos termos do art. 88, do CPC, contudo, estas deverão 

permanecer suspensas, em razão do requerente fazer jus aos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, que ora lhe defiro. Publique-se, intime-se 

e cumpra-se. Cuiabá, 19 de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de 

Direito [1] Lei 6.858/80. 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. 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.

Sentença Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1037485-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CESAR MATEO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REYNALDO ANTONIO VESSANI OAB - SP129485 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS MIGUELONI ALVAREZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1037485-18.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CLAUDIO CESAR MATEO 

CAVALCANTE REQUERIDO: THAIS MIGUELONI ALVAREZ Vistos etc. 

Trata-se de petição que foi equivocadamente distribuída, na qual a parte 

autora manifestou pela desistência da ação, requerendo a sua extinção 

(ID 11122562). Portanto, em face do exposto e por mais que dos autos 

consta, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, a desistência da ação, julgando, em consequência, EXTINTO 

o processo, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, VIII, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais, devendo, no entanto, esta condenação ficar suspensa, em 

razão dela fazer jus ao benefício da assistência jurídica gratuita, que ora 

lhe defiro. Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se, intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de janeiro de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033596-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. G. T. (REQUERENTE)

E. T. D. S. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERISLANDIA GONCALVES DA SILVA TORRES OAB - 008.231.441-19 

(REPRESENTANTE)

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT0004960A (ADVOGADO)

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT0004076A (ADVOGADO)

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1033596-56.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JHENYFER ESTEFANY 

GONCALVES TORRES, ELIZEU TORRES DOS SANTOS NETO 

REPRESENTANTE: ERISLANDIA GONCALVES DA SILVA TORRES 

REQUERIDO: O JUÍZO Vistos etc. Trata-se de pedido de “Alvará Judicial 

para outorga de Escritura”, no qual os requerentes pretendem que “seja 

fornecido alvará para que eles possam outorgar Escritura Pública de 

Compra e Venda do imóvel situado no bairro Canjica I, a seu favor”. 

Compulsando os autos, verifico que, na realidade, os requerentes 

necessitam suprir a falta da outorga da pessoa que compromissou o 

imóvel à venda para o "de cujus". Isto porque, a sucessão deles, no direito 

que o seu falecido pai tinha como comprador do imóvel que se pretende 

registrar restou devidamente reconhecida, por meio da sentença proferida 

nos autos do inventário do seu falecido pai, no qual foi expedido inclusive 

o competente formal de partilha. No caso, o empecilho para a 

transferência da propriedade do imóvel está no fato de que a "vendedora" 

do imóvel já faleceu, devendo as partes buscarem os meios e medidas 

judiciais cabíveis para suprir a outorga dela e não a do falecido, já que 

com a partilha os direitos que ele possuía sobre o imóvel já foram 

transferidos para os requerentes. Por tal motivo, rejeito o pedido. 

Promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 19 de janeiro de 2018. Alberto 

Pampado Neto Juiz de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027788-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FILOGONIO CORREA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS OAB - MT9136/O (ADVOGADO)

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, 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: 1019538-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS LOPES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT0016360A-B (ADVOGADO)

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033635-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA PRADO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DO CARMO DIAS MATOS OAB - MT8582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Posto isso, por tudo que 

dos autos consta, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada postulado pela requerente. Ante as especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de 

designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, 

determinando seja citada a parte requerida para, apresentar resposta no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar as advertências previstas no 

art. 334 do CPC. Aportando a resposta, à impugnação em 30 (trinta) dias 

ou, se transcorrido in albis o prazo, certifique-se. Tendo em vista que no 

polo ativo figura pessoa maior de 60 anos de idade, este processo tem 

prioridade na tramitação, conforme Lei do Estatuto do Idoso nº 

10.741/2003. Defiro a autora os benefícios da gratuidade. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034242-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENOISES DOS SANTOS PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DO CARMO DIAS MATOS OAB - MT8582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "... Portanto, diante da 

existência de óbice intransponível de natureza legal, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela. Por outro lado, ante as circunstâncias e provas 

documentais juntadas, presume-se como verdadeira a alegação de 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios, por consequência lógica de causa e efeito, 

com base no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, lhe CONCEDO os 

benefícios da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, até que se prove o contrário 

(artigo 100 do novo Estatuto Adjetivo). No que tange ao procedimento, o 

Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se 

a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a 

dispensa da audiência de conciliação nos processos em que for Parte, 

devendo esta ser citada apenas para apresentar defesa. Ademais, o E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso expediu o Ofício Circular n. 

04/2016/PRES informando que estão sendo tomadas todas as 

providências para implantação de plataformas de conciliação/mediação, 

porém, neste momento não é possível atender ao disposto no NCPC. 

Assim, por ora, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335 e 

183/NCPC). Após, intime-se a parte autora para apresentar impugnação, 

também em 15 ( quinze) dias. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. ". 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: 1010912-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANETE VITORIO PENHA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0017000A (ADVOGADO)

ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0003546A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

elisete anunciato nascimento (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ANA CRISTINA SOARES (REQUERIDO)

LENISE SAID CINTRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, 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: 1036436-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DOS SANTOS ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA ADOLFO ORGEDA OAB - MT20909/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, 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: 1032256-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CANDIDA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, 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: 1036260-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SALOMAO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - MT10005/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, 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: 1025888-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIS BOHNS RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIS BOHNS RIBEIRO OAB - MT5.409 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Posto isso, indefiro a 

liminar. III. Notifique-se a autoridade coatora, enviando a segunda via da 

petição inicial e cópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações (artigo 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009). IV. Dê 

ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito (artigo 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009). V. Em 

seguida, abra vista ao Ministério Público. VI. Int. 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: 1036953-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANO EVANGELISTA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Assim, por ora, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. 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 art. 98 do Código de Processo Civil, lhe CONCEDO os benefícios da 

JUSTIÇA GRATUITA, até que se prove o contrário. CITE-SE o requerido, 

para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III e 183/NCPC) 

com as advertências do art. 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037015-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA COSTA ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT0015880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Posto isso e estando 

ausentes os requisitos legais insertos no art. 300 do CPC, INDEFIRO a 

tutela de urgência de natureza antecipada perquirida pela parte autora. 

Defiro a autora os benefícios da gratuidade da justiça. Ante as 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às necessidades 

do conflito, deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 

334 do CPC, determinando seja citada a parte requerida para, apresentar 

resposta no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar as advertências 

previstas no art. 334 do CPC. Aportando a resposta, à impugnação em 30 

(trinta) dias ou, se transcorrido in albis o prazo, certifique-se. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037034-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA PATRICIA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PREFEITURA DE CUIABA (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Assim, por ora, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, 

querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III e 183/NCPC) com 

as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. 

Materializada a resposta, com ou sem a juntada de documentos, intime-se 

a parte AUTORA para, querendo, impugnar em 10 dias. Não havendo 

contestação, certifique-se. Defiro a autora os benefícios da gratuidade. 
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Às providências. 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: 1028622-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Digibras Indústria do Brasil SA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, 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: 1028591-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIBIANO NUNES FERREIRA SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO)

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Diante do recolhimento 

das custas, CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal 

(arts. 335, inciso III e 183/NCPC) com as advertências do art. 344 do 

referido codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. 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: 1037842-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YUPPIE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE PAULA LIMA OAB - MT2029/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PINTO COELHO DE OLIVEIRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, face 

a ilegitimidade passiva, e, por consequência, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o presente processo, com fundamento no artigo 

485 inciso VI do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, em 

face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. 

Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 

do STJ e 512 do STF. Transitada em julgado, certifique-se. Após, 

arquivem-se os autos. P.R.I. 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: 1035738-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS NEPOMUCENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, 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: 1017931-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA DA FONSECA OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Isso posto, nos termos 

da fundamentação supra, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, do CPC. Sem 

custas e nem honorários advocatícios, pois incabíveis no caso vertente. 

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme art. 496, I, do 

NCPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publique-se. 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: 1038301-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE MELO CARMIM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - MT0013334A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIREITOR DE DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Isso posto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 10, da Lei n. 12.016/09 e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fundamento no inciso I, do artigo 485, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários. Sentença não sujeita ao reexame 

necessário. Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as devidas baixas. 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: 1037695-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSTOP TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS 

DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Ante as especificidades 

do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, 

determinando seja citada a parte requerida para, apresentar resposta no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar as advertências previstas no 
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art. 334 do CPC. Aportando a resposta, façam-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 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: 1025082-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TELEFONIA E DE SERVICO 

MOVEL CELULAR E PESSOAL - SINDITELEBRASIL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA ZAGARI GONCALVES OAB - SP116343 (ADVOGADO)

MARIA EUGENIA DOIN VIEIRA OAB - SP208425 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (IMPETRADO)

PROCURADOR-CHEFE DA SUBPROCURADORIA-GERAL FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, com 

fulcro nos artigos 6°, §5° e 10, caput, da Lei n° 12.016/2009, DENEGO A 

SEGURANÇA, e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo, o que faço com base no artigo 485, VI, do CPC. Sem 

custas (CF Art. 10, XXII) e honorários advocatícios, conforme Súmulas 

512 do STF e 105 STJ. Com o trânsito em julgado e observado às 

formalidades legais, arquive-se. P. I. C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034403-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO JOSE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Assim, por ora, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. 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 art. 98 do Código de Processo Civil, lhe CONCEDO os benefícios da 

JUSTIÇA GRATUITA, até que se prove o contrário. CITE-SE o requerido, 

para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III e 183/NCPC) 

com as advertências do art. 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033082-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOVEIS ROMERA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS CIAPPINA DE CAMARGO OAB - PR75522 (ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

GUSTAVO REZENDE MITNE OAB - PR52997 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, 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: 1035316-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUSA BRITO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, 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: 1038722-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FRANCISCO BEZERRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO VALDO GOMES BEZERRA OAB - AM10502 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBERTO JOSE BARBANERA (IMPETRADO)

Riberto José Barbanera (IMPETRADO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Posto isto, HOMOLOGO 

a desistência da parte autora no prosseguimento da lide, e em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e nem 

honorários advocatícios, pois incabíveis no caso vertente. Sentença não 

sujeita ao reexame necessário. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038590-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILSON DO CARMO BALLESTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Assim, por ora, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. 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 art. 98 do Código de Processo Civil, lhe CONCEDO os benefícios da 

JUSTIÇA GRATUITA, até que se prove o contrário. CITE-SE o requerido, 

para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III e 183/NCPC) 

com as advertências do art. 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024171-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Frente ao exposto e por 

tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação Cobrança, com fulcro no art. 487, incisos I e II, do 

CPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono do requerido, 

ficando estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará 

suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a teor do 

estatuído no artigo 98, §3º, do CPC/2015. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004201-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO APARECIDO PINTO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. Por 

consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do CPC/2015. CONDENO o 

autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios ao patrono do requerido, ficando estes arbitrados 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, 

incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto 

perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a teor do estatuído no artigo 

98, §3º, do CPC/2015. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. P. R. I. C. P. R. I. C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003691-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA VITORIO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, julgo 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. Por 

consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. CONDENO a autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios ao patrono do requerido, ficando estes arbitrados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a 

IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto perdurar a sua 

impossibilidade em adimpli-la, a teor do estatuído no artigo 98, §3º, do 

CPC/2015. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. P. R. I. C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035681-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON BALBINO LEITE RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030600-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA FARACO BATISTA OAB - SC27739 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, 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: 1035652-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA TOLEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, 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: 1035325-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE MARQUES RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "...Do exposto, conclui-se 

que inexiste acidente de trabalho, apto para configurar a competência do 

Poder Judiciário Estadual, conforme prevê o artigo 109, inciso I, da 

Constituição Federal. Posto isso, declino da competência e determino a 

remessa dos autos a Justiça Federal. II – Int.". 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: 1000443-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILKERSON DOS SANTOS GUIMARAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GAIVA OAB - MT0006867A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "...WILKERSON DOS 

SANTOS GUIMARAES impetrou o presente Mandado de Segurança, com 
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supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato do SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. Com efeito, 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. 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. Cumpra-se COM URGÊNCIA, eis que pende 

análise de liminar.". 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: 1000086-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IAN SOUZA COUTO (REQUERENTE)

COUTO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

ELIENE SOUZA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0013652A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "...Diante do exposto, 

com fundamento no art. 64, §1°, do CPC/2015, art. 2° da Resolução n° 

023/2013/TP, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo, e DECLINO, 

ex officio, do processamento e julgamento desta demanda, determinando a 

sua remessa à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de 

Cuiabá. Procedam-se às baixas e anotações necessárias na distribuição e 

à imediata redistribuição do feito para o Juízo indicado. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038846-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO SANTOS BORBA (AUTOR)

J C CONSTRUTORA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE OAB - MT0012566A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: " Vistos etc. Analisando a 

pretensão deduzida, verifica-se que foi ajuizada totalmente desprovida de 

quaisquer documentos, dentre os quais, os essenciais, como documentos 

pessoais do autor, atos constitutivos da empresa autora, procuração 

judicial, etc. De igual modo, não foram recolhidas as custas processuais 

devidas. Diante do exposto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 dias, emende a inicial, sob pena de indeferimento, juntando ao feito os 

documentos essenciais à propositura da demanda (art. 320 CPC) e 

comprovante de recolhimento das custas processuais devidas. Às 

providências.". 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: 1022314-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO RUFINO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento (art. 321 do CPC), emendar a inicial, a fim de FORMULAR 

pedido de mérito certo e determinado (item 2), informando e 

individualizando o imóvel que objetiva lhe seja adjudicado com a presente 

ação. Como sabido, o pedido deve ser certo e determinado, pois é ele que 

limita a atuação jurisdicional. Transcorrido o prazo, imediata conclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.". 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: 1038535-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA BONI WIEDTHEUPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "...Posto isso, 

considerando a falta dos pressupostos legais para o deferimento da 

gratuidade determino a intimação da parte autora para, em 15 dias, 

comprovar o direito ao benefício, sob pena de indeferimento, conforme 

prevê o artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, além da aplicação das 

sanções caso se constate a litigância de má-fé. II. Int.". 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: 1011329-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO CAETANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026325-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RADIO CIDADE DE CUIABA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CONTAR DE ANDRADE OAB - MT14383/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, 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: 1036957-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, 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: 1037794-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO)

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial, a fim de comprovar nos autos o 

recolhimento das custas e taxa judiciárias para a distribuição da presente 

ação, devendo vincular as guias ao número único 

(1037794-39.2017.8.11.0041), em observância ao Provimento nº 

22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, imediata conclusão. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.". 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: 1035696-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE NAZARE DA SILVA PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, 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: 1026840-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA LUZIA OLIVEIRA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT23087-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor do IBADE-Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo 

(RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH 

(RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, 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: 1000470-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FREITAS DE MELO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: " Ao analisar detidamente 

o caderno processual, verifico a necessidade de a parte autora viabilizar 

a emenda da inicial, mediante a juntada do documento do veículo. Assim, 

intime-se o requerente para viabilizar a emenda da inicial no prazo de até 

15 (quinze) dias, sob as penas da lei (art. 321, parágrafo único do CPC). 

Materializada a emenda da inicial e/ ou decorrido o prazo sem 

manifestação, certifique-se, e após conclusos para ulteriores de direito. 

Cumpra-se.". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038746-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR FRANCISCO DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Assim, por ora, DEIXO de 

designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE a parte requerida 

para contestar a ação no prazo de 30 dias (arts. 183, 335 e seguintes do 

CPC/2015), com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do 

CPC/2015. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para 

impugnação no prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC/2015). Às 

providências. 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: 1038841-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE MATOS JUNIOR OAB - MT22018/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Assim, por ora, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. 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 art. 98 do Código de Processo Civil, lhe CONCEDO os benefícios da 

JUSTIÇA GRATUITA, até que se prove o contrário. CITE-SE o requerido, 

para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III e 183/NCPC) 

com as advertências do art. 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

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: 1038207-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERISVANIA SOARES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSELAINE DUARTE GONZAGA OAB - MT16106/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da 

Investigação Social da SSP e POLITEC/MT (Edital nº 

001/2017/SEGES/SESP/POLITEC) (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Carumbé, Cuiabá-MT. comprovando 

nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos 

do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:"...Diante do exposto, ausente 
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o fumus boni juris, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique(m)-se a(s) 

autoridade(s) cotaora(s) a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste(m) as informações que julgar(em) necessárias (Lei nº 12.016/09, 

art. 7º, inciso I). Dê-se ciência do feito à Procuradoria do Estado, para que, 

querendo, ingresse no feito (art. 7°, II, Lei n° 12.016/2009). Prestadas ou 

não as informações, conceda-se vista ao Ministério Público, pelo prazo de 

10 (dez) dias (art. 12, Lei n° 12.016/09). Intimem-se. Às providências. ".

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 799553 Nr: 5979-80.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA NUNES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n. 5979-80.2013.811.0041

I – Dê-se vista as partes do retorno dos autos, bem como para 

especificarem as provas que pretendem produzir.

II – Int.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 852334 Nr: 55148-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE APARECIDA DE FRANÇA, JOENY HEMILIA 

CUNHA MACIEL FAVA, JOSEANE PACHECO CORRÊA, JUNIA BATISTA DE 

SOUZA, LENIL DA COSTA FIGUEIREDO, LUCIANA MARIA DEMANAN, 

LUCIO CONSTANTINO DE ARRUDA, KERMAN CORREA FONSECA, LEILA 

MARIA DE MATOS CARDOSO, LEO MARCIO DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Autos n. 55148-36.2013.811.0041

I – Intime o executado para, em 30 dias, comprovar a incorporação do 

percentual de 11,98%, nos termos do artigo 536 do Código de Processo 

Civil.

II – Intime o executado para, em 60 dias, trazer aos autos as fichas 

financeiras do exequente, desde dezembro de 2008.

III – Int.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 250086 Nr: 17158-55.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMIX CONCRETO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÊS DIAS DE ABREU - 

OAB:87433-MG, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n. 17158-55.2006.811.0041

I – Dê-se vista ao exequente.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 860143 Nr: 1852-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.No que tange 

ao procedimento, o Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 

334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais 

e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação.No entanto, a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa.Ademais, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

expediu o Ofício Circular n. 04/2016/PRES informando que estão sendo 

tomadas todas as providências para implantação de plataformas de 

conciliação/mediação, porém, neste momento não é possível atender ao 

disposto no NCPC.Assim, por ora, DEIXO de designar audiência de 

conciliação/mediação.CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar 

no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/NCPC) com as advertências dos 

artigos 319 a 321 e 344 do referido Codex.Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 861829 Nr: 3182-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACIO ZANATTA, MARCIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENS PROCHNOW JUNIOR - OAB:, 

ROGÉRIO LUIZ GALLO (PROC. MUNICIPAL) - OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Diante da primazia do julgamento de mérito, intime-se o Estado de Mato 

Grosso para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050865 Nr: 46860-31.2015.811.0041

 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: DAMIÃO GASPAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE KROMINSKI - 

OAB:OAB/MT 10.896

 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): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 384554 Nr: 20669-56.2009.811.0041

 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: ENOCK FERREIRA DA SILVA

 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, ELIANETH 
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GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA - 

OAB:3590-A/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 (...)Enunciado n. 56 – Saúde Pública - Havendo depósito judicial por falta 

de tempo hábil para aquisição do medicamento ou produto com 

procedimento licitatório pelo poder público, antes de liberar o numerário é 

prudente, sempre que possível, que se exija da parte a apresentação 

prévia de três orçamentos. Posto isso, intime o autor para apresentar:i) 

relatório médico atualizado sobre a necessidade do medicamento;ii) 

prescrição médica do tratamento necessário ou o medicamento indicado, 

contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a 

Denominação Comum Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, 

quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo 

de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de 

prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, 

a justificativa técnica;iii) comprovar o prévio pedido administrativo, bem 

como a eventual resposta do ente público;iv) 03 orçamentos para compra 

do medicamento na rede privada.II. Com as informações do item I abra 

vista ao executado para manifestação.Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 

2017.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 741612 Nr: 38439-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO GOMES CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍLIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:

 Autos n. 38439-91.2011.811.0041

I – Intime o executado para, em 30 dias, impugnar a execução.

II – Int.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 781496 Nr: 35099-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 Autos n. 35099-09.2012.811.0041

I – Homologo o cálculo de fl. 26, pois em consonância com a correta 

atualização dos juros e correção. Expeça-se a requisição de pagamento..

II – Int.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 814876 Nr: 21329-11.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON NEY GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB:13870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MARIA COSTA 

PEREIRA COUTINHO - OAB:17459-O, PATRÍCIA CAPELEIRO 

PROCURADORA ESTADO - OAB:

 (...) Enunciado n. 56 – Saúde Pública - Havendo depósito judicial por falta 

de tempo hábil para aquisição do medicamento ou produto com 

procedimento licitatório pelo poder público, antes de liberar o numerário é 

prudente, sempre que possível, que se exija da parte a apresentação 

prévia de três orçamentos. Posto isso, intime o autor para apresentar:i) 

relatório médico atualizado sobre a necessidade do medicamento;ii) 

prescrição médica do tratamento necessário ou o medicamento indicado, 

contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a 

Denominação Comum Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, 

quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo 

de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de 

prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, 

a justificativa técnica;iii) comprovar o prévio pedido administrativo, bem 

como a eventual resposta do ente público;iv) 03 orçamentos para compra 

do medicamento na rede privada.II. Com as informações do item I abra 

vista ao executado para manifestação.Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 

2017.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 825197 Nr: 31209-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL VALUZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR - OAB:OBA/MT 

13.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n. 31209-27-2013.811.0041

I – Como medida prévia, abra vista ao executado referente ao pedido de 

fls. 38/45.

II – Int.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 836328 Nr: 41329-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON JULIO MARCONDES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n. 41329-32.2013.811.0041

I – Como medida prévia, abra vista ao executado referente ao pedido de 

fls. 24/27.

II – Int.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 906940 Nr: 34852-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

E FINANÇAS, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, QUALIMAGEM SERVIÇOS 

DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/MT, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT, NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Intime-se a parte autora para manifestar acerca da petição de fls. 
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529/531, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 985314 Nr: 16445-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLENE DE LIMA RODRIGUES, DEVANIL QUEIROZ 

MATSUOKA, PLÍNIA SAMPAIO DE ALMEIDA, VILMA MARIA PIOVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - OAB:1564, 

MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Otávio Trovo Marques 

de Souza Procurador do Estado - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 342554 Nr: 12974-85.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - 

OAB:9.993-E, Fernanda Cristina Perin Câmara - OAB:17014/O, 

FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - OAB:6.740/MT, JACKSON 

MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, LEONARDO DANIEL LOWE - 

OAB:6905-E OAB/MT, LUIS EDUARDO C. NASSIF - OAB:11866 MT, 

NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT, ROSELY AMARAL DE 

SOUZA - OAB:11.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A/SP, WYLERSON VERANO DE A. SOUSA - 

PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Intime-se o patrono da parte autora para apresentar cálculos da quantia 

que pretende executar, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 822659 Nr: 28812-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDOVAL CARDOSO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB:13870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MARIA COSTA 

PEREIRA COUTINHO - OAB:17459-O

 Intime-se a parte exequente para apresentar cálculos atualizados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837982 Nr: 42708-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALVA ALVES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - 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 das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 867689 Nr: 7698-63.2014.811.0041

 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: ALCENIRA GOMES FARIA, ALICE ILDEFONCIA DA 

CUNHA CARDOSO, ÉDER ALESSANDRO FIGUEIREDO ANDRADE, ELANY 

DE ALBUQUERQUE CARVALHO, MIRANDOLINA CRUZ DE FARIA, JÂNIA 

ROSA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GIRATTO, THELNIZA VIEIRA DE 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n. 7698-63.2014.811.0041

I – Defiro o pedido de fl. 252.

II – Int.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 933603 Nr: 51259-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMARA DUARTE GOMES - 

OAB:OAB/MT 14.518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n. 51259-40.2014.811.0005.

I – Em decorrência da ausência de manifestação do executado, homologo 

o cálculo de fl. 67.

 Determino a expedição de ofício requisitório de precatório ao Presidente 

do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos termos 

artigo 100 da Constituição Federal, e artigo 535, §3º, incisos I e II, do 

Código de Processo Civil.

 II – Int.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 983439 Nr: 15583-94.2015.811.0041

 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: AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA, BRUNO ANTONIO 

GOMES BARBOSA, CLODOALDO RODRIGUES SANTANA, DEIVID 

OLIVEIRA DO NASCIMENTO, ELTON SOUZA, EDMIR HENRIQUE DE PAULA, 

KASSIA KISS DA CRUZ, JEFFERSON LUIZ ANTONELLO, DEJAIR 

SILVESTRE DOS SANTOS, JAIR RAMOS E SILVA, KAROLAINE CAPELARI 

DOS SANTOS, LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA, ORLANDO FRANCISCO 

GATTA GALVÃO, NILZANIL MARIA JOSE SOARES PINHEIRO, PAULO 

HENRIQUE ALVES GONÇALVES, THASSIO MATHEUS FERNANDES 

ALVES, TIAGO COSTA GOMES, WESLEY MANASSES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Otávio Trovo Marques 

de Souza Procurador do 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 das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior
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 Cod. Proc.: 1027053 Nr: 35378-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO ARAUJO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Autos n. 35378-86.2015.811.0041

I – Dê-se vista ao réu do embargo de declaração de fls. 201/202.

II – Int.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1033502 Nr: 38372-87.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UILTON DA SILVA SOARES, ERANILSON 

PEREIRA DE JESUS, ANGELO MARCIO PRADO BRUNO, JOEMIL ALMEIDA 

SANTANA, FRANCISCO DE ASSIS HONORATO CARNEIRO, ADEILSON 

ALEXANDRE PORTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILCI MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para manifestar acerca dos embargos de 

execução, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1052274 Nr: 47552-30.2015.811.0041

 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: ABEL JESUS DE ARRUDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO 

HUMANO-SMASDH), DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:OAB/MT 16438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT, MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, justificando o motivo e os pontos que 

pretendem esclarecer.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 1062339 Nr: 52070-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETHE CATARINA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 Autos n. 52070-63.2015.811.0041

I – Em decorrência da desistência (f l .  21-autos n. 

52070-63.2015.811.0041) julgo extinto o processo, sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios em 10 % do valor atualizado da causa 

(artigo 85,§2º, do Código de Processo Civil).

II – Int.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 1098116 Nr: 9749-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9749-76.2016.8.11.0041.

I – Dê-se vista as partes do documento de fls. 56/57.

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 1274878 Nr: 29366-85.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES CULTURAIS DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Analisando a inicial, observa-se que não há nos autos documentos 

evidenciando que a pessoa que subscreve a procuração judicial seja, de 

fato, a representante legal da pessoa jurídica autora.

Desta feita, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção, regularize a representação processual, juntando ao 

feito documentos que demonstrem que a subscritora da procuração é 

representante legal da pessoa jurídica autora.

Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007414-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OI MÓVEL S/A (AUTOR)

OI S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE CITAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1007414-67.2016.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 240.000,00; Requerente: 

AUTOR: OI S.A, OI MÓVEL S/A Requerido: RÉU: CUIABA PREFEITURA 

MUNICIPAL FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A), 

para responder a ação, caso queira, no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 1. 

PRAZO: O prazo para RESPONDER a ação é de 15 (quinze) dias. Esse 

prazo será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com 

procuradores distintos (art. 229 do CPC), de réu (s) patrocinado pela 

Defensoria Pública, caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o 

Ministério Público (art. 183 do CPC). 2. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos 

alegados na petição inicial. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por Ordem do MM. 
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Juiz em Substituição Legal: Luís Aparecido Bortolussi Júnior. Cuiabá, 17 de 

março de 2017 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO 

JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político 

Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 

3648-6506

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026816-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE MARIA DE ARAUJO QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO OAB - MT9118/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038862-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA CINTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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:Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar 

contestação. Nos termos do artigo 98 do CPC, presumo como verdadeira a 

insuficiência de recursos da Parte Requerente para o pagamento das 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036895-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA MARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037787-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. O Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu 

art. 334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar defesa nos autos. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037795-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291/O (ADVOGADO)

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT0003065A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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. O Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu 

art. 334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar defesa nos autos. 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: 1004489-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORI M. SEITZ - EPP (IMPETRANTE)

AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT16756/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º do 

Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032002-07.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

VANIA GONCALVES CASTILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032128-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE VICENTE TEMOTEO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038236-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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:O Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, 

determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar defesa nos autos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038496-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS NERIS DE ASSUNCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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:O Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, 

determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar defesa nos autos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038369-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BATISTA DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN ALBUQUERQUE NOGUEIRA DA COSTA OAB - MS17336-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (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:Diante desses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação 

da tutela. Nos termos do artigo 98 do CPC, presumo como verdadeira a 

insuficiência de recursos da Parte Requerente para o pagamento das 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios e por 

consequência, concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. Cite-se o Requerido 

para, no prazo legal, apresentar contestação. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038693-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILHI SAMPAIO BENICIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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:O Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, 

determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar defesa nos autos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038750-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO ALVES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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:O Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, 

determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 
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apresentar defesa. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar defesa nos autos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038754-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA VALERIA VIANA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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:O Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, 

determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar defesa nos autos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038765-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALVIRA FERREIRA COUTINHO CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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:O Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, 

determina que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação nos 

processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar defesa nos autos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036696-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MADUREIRA DE BRITO (AUTOR)

ISAELY LORENN DA SILVA (AUTOR)

JOSE CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

WESLEY SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

FRANCIELLY ASSUNCAO SILVA (AUTOR)

VALDIRENE LEMES DA SILVA (AUTOR)

JOHNY FERREIRA DE MELO (AUTOR)

ROGERIO DO MONTE PIRES (AUTOR)

LAURINEIA LEITE DOS SANTOS (AUTOR)

JANAINA DA SILVA ZEQUIM (AUTOR)

JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA (AUTOR)

LUCAS MEDEIROS ROYO (AUTOR)

YARA GALVAO CARVALHO (AUTOR)

KATIA MARTINS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA OAB - MT6467/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0503143-32.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Henrique de Paula Alves Ferreira OAB - MT0011354A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031461-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA MARIA DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 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: 1032139-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MARIA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031873-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033900-55.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ALBATROZ - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP (AUTOR)

PRATS MT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PINHEIRO ALENCAR OAB - MS21153 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036793-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE ALCANTARA COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035724-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE CORREA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032218-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (AUTOR)

BUNGE ALIMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RASCICKLE SOUSA DE MEDEIROS OAB - SP340301 (ADVOGADO)

AMANDA RODRIGUES GUEDES OAB - SP282769 (ADVOGADO)

WASHINGTON LACERDA GOMES OAB - SP300727 (ADVOGADO)

SANDRO MARCIO DE SOUZA CRIVELARO OAB - SP239936 

(ADVOGADO)

GILSON JOSE RASADOR OAB - SP129811 (ADVOGADO)

GABRIELA DINIZ RIBEIRO OAB - SP359048 (ADVOGADO)

FLAVIO MARCOS DINIZ OAB - SP303608 (ADVOGADO)

JACQUELINE BRUNE DE SOUZA OAB - SP351723 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Jardim , Cuiabá-MT. comprovando 

nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos 

do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: " Vistos, etc. Noticia a Parte 

Requerente que, embora o Requerido tenha sido intimado, até a presente 

data não foi cumprida a liminar proferida nos autos. Desta forma, 

determino a intimação do Requerido para cumprir a liminar de Id. 10520598, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de suportar 

pessoalmente prejuízos na hipótese de descumprimento da medida judicial, 

nos termos do Provimento nº 56/2008-CGJ/MT8. Para melhor inteligência, 

faça acompanhar cópia da liminar e desta decisão junto ao mandado. 

Expeça-se mandado. Intime-se. Cumpra-se.".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038166-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (AUTOR)

BUNGE ALIMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DINIZ RIBEIRO OAB - SP359048 (ADVOGADO)

RASCICKLE SOUSA DE MEDEIROS OAB - SP340301 (ADVOGADO)

SANDRO MARCIO DE SOUZA CRIVELARO OAB - SP239936 

(ADVOGADO)

FLAVIO MARCOS DINIZ OAB - SP303608 (ADVOGADO)

LAIS BORGES DE NORONHA OAB - SP360569 (ADVOGADO)

JACQUELINE BRUNE DE SOUZA OAB - SP351723 (ADVOGADO)

AMANDA RODRIGUES GUEDES OAB - SP282769 (ADVOGADO)

WASHINGTON LACERDA GOMES OAB - SP300727 (ADVOGADO)

GILSON JOSE RASADOR OAB - SP129811 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Jardim Monte Líbano, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:"...Desta maneira, DEFIRO A LIMINAR postulada na inicial, 

recebendo o Seguro Garantia Apólice n. 046692017100107750006855, 

para o fim de reconhecer o direito da Requerente em obter certidões 

positivas com efeitos de negativa, referentemente aos créditos tributários 

objeto da NAI n. 141396001100044200911, bem como para que este 

crédito não enseje restrições às atividades da Requerente. Expeça-se 

mandado. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar. Intimem-se. 

Cumpra-se.".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000087-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANILTON GOMES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação 

Social da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso - POLITEC 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Carumbé, Cuiabá-MT. 

comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:"... Ante 

o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se.".

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018713-07.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAURIA DE PAULA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Exmo. Sr. Diretor - Presidente do Instituto de Previndência dos Serv. 

Públicos do Estado de MT PREV (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: "...Com 

esses fundamentos, INDEFIRO A LIMINAR almejada. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 

12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. ".

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1038539-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILA MARQUES DE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

LUCIDIO OTAVIANO DE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR OAB - MT21477/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

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. Trata-se de Alvará Judicial postulado por LUCIDIO 

OTAVIANO DE ARAUJO BASTOS e MARIA NILA MARQUES DE ARAUJO 

BASTOS referente às verbas do falecido, Sr. Lucidio de Araújo Bastos. 

Com a inicial vieram os documentos anexos. DECIDO. Denota-se da inicial 

que a presente demanda fora distribuída equivocadamente à este Juízo, 

uma vez que a matéria subjacente ao procedimento de alvará judicial, 

fundado na Lei nº 6.858/80, se refere ao direito das sucessões, 

circunscrita à competência das Varas Especializadas da Família e 

Sucessões. Posto isso, declino da competência em favor de uma das 

Varas Especializadas da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá. 

Encaminhem-se os autos ao juízo competente. 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: 1038436-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RICHARD HERANE SCHAUREN (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0019652A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario de gestão do estado de mato grosso (IMPETRADO)

Secretário de Segurança do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos, etc. JEAN RICHARD HERANE SCHAUREN impetrou o 

presente Mandado de Segurança, com supedâneo na Lei 12.016/09, e 

artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, objetivando a concessão da liminar, 

ante a ofensa ao direito líquido e certo da Impetrante e pelo perigo da 

demora. 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. 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. Cumpra-se com urgência.". 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: 1038245-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APRIGIO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado 

por APRIGIO RODRIGUES DE FIGUEIREDO, com supedâneo na Lei 

12.016/09, e artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do 

PRESIDENTE DO DETRAN DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de 

liminar para que o Impetrado limite em 30 (trinta) dias a cobrança da taxa 

de estádia do seu veículo no pátio do DETRAN. Decido. Analisando os 

autos, em razão de ferramenta do sistema Pje, verifico que a Parte 

Impetrante ajuizou ação idêntica em trâmite junto à 3ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública, sob o número 1036917-02.2017.8.11.0041. Diante 

disso, destaco o disposto no artigo 286 do CPC: “Art. 286. Serão 

distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando 

se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - 

quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - quando houver 

ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento.” 

(destaquei) Acerca da conexão, o CPC prevê: “Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos 

para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.” 

Assim sendo, como aquele processo foi distribuído anterior a este, aquele 

Juízo se tornou prevento, nos termos do artigo 43 do CPC. Pelo exposto, 

determino a redistribuição do feito, por dependência ao processo de n. 

1036917-02.2017.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública. Intime-se. Cumpra-se com urgência. ". 

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: 1038051-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos, etc. Manuseando os autos, verifico que o valor 

atribuído à causa pela Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta 

salários) mínimos. Dito isto, constato que o presente feito não pode ser 

submetido à análise e julgamento perante a Vara Especializada da 

Fazenda Pública, uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É 

de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 
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conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos”. Disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP: “§ 1º. 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Assim, 

tendo-se em vista que há Juízo competente para processar e julgar feitos 

sob o procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista no 

artigo 2º da supramencionada Lei; evidente em tela a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Capital, para onde os autos deverão ser remetidos. Cumpra-se com 

urgência.". 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: 1000003-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERIELLY CRISTINA NANTES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA OAB - SP71241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: " Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado 

por MERIELLY CRISTINA NANTES, com supedâneo na Lei 12.016/09, e 

artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do PRESIDENTE DO 

DETRAN DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de liminar para que 

obter o licenciamento do seu veículo. Decido. Analisando os autos, em 

razão de ferramenta do sistema Pje, verifico que a Parte Impetrante ajuizou 

ação idêntica em trâmite junto à 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública, 

sob o número 1036076-07.2017.8.11.0041. Diante disso, destaco o 

disposto no artigo 286 do CPC: “Art. 286. Serão distribuídas por 

dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, 

por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido 

extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda 

que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente 

alterados os réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações 

nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento.” (destaquei) Acerca da 

conexão, o CPC prevê: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais 

ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os 

processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, 

salvo se um deles já houver sido sentenciado.” Assim sendo, como aquele 

processo foi distribuído anterior a este, aquele Juízo se tornou prevento, 

nos termos do artigo 43 do CPC. Anoto que, apesar de protocolada a 

desistência naquele processo, esta ainda não foi apreciada por aquele 

Juízo, de modo que o processo continua em seu trâmite normal. E, mesmo 

se estivesse homologada a desistência, a competência ainda 

permaneceria naquele Juízo, consoante ao inciso II do art. 286 do CPC. 

Pelo exposto, determino a redistribuição do feito, por dependência ao 

processo de n. 1036076-07.2017.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública. Intime-se. Cumpra-se com urgência. ". 

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: 1000840-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS LIMA OAB - MT0018087A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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:"...Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da 

Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo competente. 

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: 1037958-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUY DE SOUZA GONCALVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY DE SOUZA GONCALVES OAB - MT12133/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:" Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

RUY DE SOUZA GONÇALVES contra ato da SECRETÁRIA DE SAÚDE DE 

CUIABÁ, objetivando a concessão da tutela provisória para impedir 

violação ao seu direito líquido e certo. Com a inicial vieram documentos 

anexos. DECIDO. A despeito dos fatos e fundamentos trazidos Impetrante, 

constato que, malgrado ao tumulto nesta demanda, existem mais 3 (três) 

processos com a mesma causa de pedir e partes e pedido similares, de 

modo a demonstrar a extrema atração entre esta e as demais ações. 

Relaciono os outros t rês processos: -  Processo n . 

1029262-76.2017.8.11.0041, em trâmite junto à 3ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública de Cuiabá; - Processo n. 1029263-61.2017.8.11.0041, em 

trâmite junto à 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá; - 

Processo n. 1038845-85.2017.8.11.0041, em trâmite junto à 5ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. Em sendo assim, o Novo 

código de Processo Civil, em seu artigo 55, dispõe: “Art. 55. Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos 

para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o 

Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à 

ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções 

fundadas no mesmo título executivo. § 3º 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.” Pela simples leitura do supramencionado dispositivo, 

cristalina se torna a concepção de que a reunião das ações conexas tem 

como escopo evitar decisões conflitantes, razão pela qual devem ser 

julgadas pelo mesmo juiz, na mesma sentença. Nas palavras de Nelson 

Nery Júnior, “a reunião de processos pela conexão tem por finalidade a 

pacificação social, reunindo-se todos os conflitos existentes entre as 

mesmas partes, a integridade da ordem jurídica, por evitar decisões 

conflitantes, a economia processual e a eficácia do processo” (Nelson 

Nery Júnior, Conexão – Junção de processos [RP 64/1581]). Assim, diante 

da possibilidade de decisões conflitantes e demais ponderações entre o 

presente processo e os demais listados, indubitável é a necessidade da 

reunião destes.  Vale destacar  que o  Processo n . 

1029262-76.2017.8.11.0041 foi distribuído primeiramente, de modo que 

este fixou o Juízo prevento, nos termos do artigo 43 do CPC. Desta 

maneira, declino da competência em favor do Juízo na qual tramita o 

Processo n. 1029262-76.2017.8.11.0041, devendo estes serem 

associados no sistema PJe. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000183-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGUES BAENA OAB - PR24879 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)
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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. Intimem-se os Requerentes para sanarem a falha 

que obsta o regular andamento do feito, procedendo ao recolhimento das 

custas processuais e da taxa judiciária no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). 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: 1036065-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA PINHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA OAB - MT0018972A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:" Vistos, etc. Considerando a manifestação Id. 10949869, reitero 

que de acordo com o art. 1°, §1°, da Lei 12.016/2009, equiparam-se às 

autoridades, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os 

administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de 

pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do 

poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Nessa 

linha, tenho que a previsão da autoridade coatora pela legislação 

refere-se à pessoa física, investida das suas atribuições, que prestará as 

informações que somente ela saberá os detalhes, de fato, do ato ao qual 

se atribui a violação ao direito líquido e certo, bem como, que cumprirá a 

decisão proferida no mandado de segurança. Ademais, anoto que o IBFC 

– Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, pessoa jurídica, não se 

enquadra na disposição supracitada, e mais, nos termos como postos pela 

Impetrante, sequer seria competência deste Juízo para julgar o mandamus, 

em razão da sede da autoridade coatora. Assim, indefiro o pedido de 

emenda (Id. 10949869) e, nos termos do artigo 321 do Código de Processo 

Civil, faculto à Impetrante emendar corretamente a inicial indicando, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a autoridade coatora, nos termos da Lei do 

Mandado de Segurança, sob pena de lhe ser aplicado a 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: 1013738-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATO CURSO E CONCURSOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS OAB - MT23174/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

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. Considerando o efeito modificativo dos embargos 

de declaração apresentados, intime-se o embargado para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos 

(CPC, art. 1.023, §2.). Após, voltem-me os autos conclusos. 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: 1003422-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEMARCO & ALMEIDA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809/O 

(ADVOGADO)

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT0015283A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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. Intime-se o Impetrante para se manifestar quanto 

ao cumprimento da liminar, bem como acerca das informações 

apresentadas pelo Impetrado na petição de Id. 5506693/ 5506758. 

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: 1021167-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZENIL PEREIRA IBANHEZ (IMPETRANTE)

WANDERSON SANTOS DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA 

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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: "...Diante de todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR almejada. 

Remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 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.". 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 Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 843955 Nr: 47824-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO ALVES NAZARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que decorreu o prazo para a parte exequente, sem 

manifestação. Em cumprimento ao art. 183, § 1º do CPC, remeto os autos 

em carga pessoal para a PGE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 836572 Nr: 41521-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: SISAN ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/O

 Vistos, etc.

Considerando o efeito modificativo dos embargos de declaração 

apresentados, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos (CPC, art. 1.023, 

§2.).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 413830 Nr: 2642-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA ANTERINA DA SILVA, JULINHA MARTINS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 

MUNICIPIO, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - ESTADO, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - 

OAB:5.638/MT, KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - OAB:5638/MT, LUCIANA 

ZAMPRONI BRANCO - OAB:2062/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO ARAUJO 

JUNIOR (PROC MUNICIPAL) - OAB:12.244-B, Maria Luiza Cunha 

Cavalcanti - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Judicial promovida por MARCIA CRISANTO 

GOMES DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO para 

execução de honorários fixados em sentença transitada em julgado.

Apesar de intimado, o Executado deixou de apresentar impugnação à 

execução.

Assim, não havendo discussão sobre o valor sendo executado e, à vista 

da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS elaborados às fls. 

131/134, em favor do patrono da causa.

Determino a expedição de requisição de pequeno valor, observando-se o 

disposto no art. 535, §3º, incisos I e II, bem como na Constituição Federal, 

conforme os valores apresentados às fls. 131/134.

Arquivem-se os autos até o pagamento do RPV.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 888796 Nr: 22453-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CUSTODIO DE SOUZA - 

OAB:17.281/MT, LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:2.062/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 104/105, tendo em vista a impossibilidade de se 

efetuar a liquidação de sentença da condenação de obrigação de fazer 

imposta ao Requerido em fornecer a devida assistência conforme 

indicação do médico que acompanha o caso.

Arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 909002 Nr: 36148-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->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: EUROSILICONE BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS - ATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO BRAGA DE ARAÚJO 

JR. - OAB:SP/185.469, LOREDANA C. MACHADO C. MOLINER - 

OAB:SP/ 247.466, RENATA COSTA SOUZA - OAB:252.997/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A 

SEGURANÇA pleiteada pela Impetrante, e determino a autoridade 

impetrada que não exija o recolhimento de ICMS sobre as operações 

decorrentes de remessa para demonstração, quando devidamente 

observadas as demais regras aplicáveis à espécie, bem como se 

abstenham de apreender suas mercadorias decorrentes da mesma 

operação. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas, 

nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato 

Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de segurança, com 

isenção do pagamento das custas processuais.Sem incidência de verba 

honorária de sucumbência recíproca, a teor das Súmulas 105/STJ e 

512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009. A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do 

Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050416 Nr: 46605-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRA FERREIRA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 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.: 412832 Nr: 2093-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ROSA MASIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PUBLICA, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLICIA 

MILITAR DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZÂNGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:4654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 799767 Nr: 6195-41.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDERCI LUIS SCHITNIESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMOVERE EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, FERNANDO BRUNO CRESTANI, LEONARDO 

CRESTANI JUNIOR, INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 
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OAB:12097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

 Considerando a certidão de fl. 325 informando o extravio do retorno da 

carta precatória de fl. 298, expeça-se nova carta precatória cumprindo o 

despacho de fl. 295.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 829648 Nr: 35418-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ GARMUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO ALEXANDRE MARTINS 

BERTIN - OAB:5.925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO GALLO - 

procurador Geral do Municipio - OAB:

 Vistos, etc.

 Dê-se vista dos presentes autos ao Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837817 Nr: 42562-64.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉLIA CRISTINA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE CRISTINA BARBATO 

DA SILVA - OAB:9504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 880398 Nr: 17024-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALBERTINA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A

 Vistos, etc.

Intime-se a prestadora de serviços SANCHES OLIVEIRA E SANCHES 

OLIVEIRA LTDA, para em 05 (cinco) dias, prestar contas dos valores 

bloqueados às fls. 111/112, apresentando nota fiscal detalhado em nome 

do Requerido Estado de Mato Grosso.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 922390 Nr: 44855-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BATISTA SALVI - 

OAB:20.465/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A 

SEGURANÇA pleiteada pela Impetrante, determino a liberação das 

mercadorias e a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários 

advindos dos TADs encartados nos autos de fls. 48/68, confirmando a 

segurança liminar proferida anteriormente.Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil.Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do 

mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas 

processuais.Sem incidência de verba honorária de sucumbência 

recíproca, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 

12.016 de 07 de agosto de 2009. Transcorrido o prazo sem a interposição 

de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos 

com as respectivas baixas.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061300 Nr: 51560-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEISON HONORIO NAZARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065131 Nr: 53295-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS OGEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:OAB/MT 3.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 352547 Nr: 23304-44.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIRA RIBEIRO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EUSTÁQUIO DUARTE - 

OAB:11218-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Judicial promovida por VALMIRA RIBEIRO 

DE JESUS contra o ESTADO DE MATO GROSSO para execução da 

sentença proferida e transitada em julgado, a qual condenou o executado 

ao pagamento de valores à parte requerente e o patrono da causa.

O Executado, devidamente citado, permaneceu inerte, não apresentando 

impugnação ao cumprimento de sentença.
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Os cálculos devidos à parte exequente fora homologado à fl. 142, bem 

como teve seu ofício expedido à fl. 145, não obstante a isso, sobreveio a 

certidão de fl. 147 informando a falta de homologação dos valores devidos 

ao patrono da causa.

Assim, à vista da legislação pertinente, HOMOLOGO OS CÁLCULOS, 

discriminados às fls. 131/139, referente à condenação disposta na 

sentença, a serem pagos ao patrono da causa.

Isto posto, defiro o pedido, para determinar a expedição de Requisição de 

Pequeno Valor em favor do Patrono da causa, observando-se o disposto 

no art. 535, §3º, incisos I e II, bem como na Constituição Federal, conforme 

os valores apresentados às fls. 131/139.

Decorrido o prazo recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até o 

pagamento do precatório.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412832 Nr: 2093-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ROSA MASIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PUBLICA, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLICIA 

MILITAR DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZÂNGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:4654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 720844 Nr: 16310-92.2011.811.0041

 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: CARLOS ODORICO DORELÊO ROSA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente na pessoa de 

seu Advogado para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 809305 Nr: 15779-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY INÁCIO LOPES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gomes Brandão - OAB:, 

FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Noticia a Parte Requerente que, embora o Requerido tenha sido intimado, 

até a presente data não foi cumprida a sentença proferida nos autos.

 Desta forma, determino a intimação do Requerido para cumprir com a 

sentença de fls. 51/54, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de suportar pessoalmente prejuízos na hipótese de descumprimento da 

medida judicial, nos termos do Provimento nº 56/2008-CGJ/MT8.

Para melhor inteligência, faça acompanhar cópia da sentença e do 

acórdão junto ao mandado.

Expeça-se mandado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859671 Nr: 1485-41.2014.811.0041

 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: ARESTIDES DA SILVA, CLEUSA BERNADETE 

LARRANHAGAS MAMEDES, EDITE FERNANDES GONZAGA, MARIA 

JERONIMA NUNES BATISTA DE SOUZA, MARILZA LARRANHAGAS DA 

CRUZ, ROGÉRIA MARIA RAMALHO FERREIRA, ROSÂNGELA MARIA 

RAMALHO DA SILVA, ROSALVA ALVES PIO DA SILVA, SÔNIA 

APARECIDA LARRANHAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 881024 Nr: 17423-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARMÁCIA MILLIGRAMA E MANIPULAÇÃO LTDA, 

TALLER ROGÉRIO VILELA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE CARVALHO 

GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A 

SEGURANÇA, pleiteada por FARMÁCIA MILLIGRAMA E MANIPULAÇÃO 

LTDA, e determino que a Impetrada se abstenha de autuar a Impetrante 

pela compra e venda de produtos oleaginosos vitamínicos semielaborados 

e fracioná-los, conforme a Resolução RDC 80/2006, da ANVISA, 

ratificando a liminar outrora concedida.Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil.Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do 

mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas 

processuais.Sem incidência de verba honorária de sucumbência 

recíproca, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 

12.016 de 07 de agosto de 2009. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 909632 Nr: 36560-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPERAFICO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO LUIZ BLAZIUS - 

OAB:31478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA 

pleiteada pela parte Impetrante SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A. Por 
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consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas, nos termos 

do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 

77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que 

preveem a gratuidade do mandado de segurança, com isenção do 

pagamento das custas processuais.Sem incidência de verba honorária de 

sucumbência recíproca, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 

25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009. Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 927884 Nr: 48159-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA PINTO DE QUEIROZ

 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: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 102, determino a intimação pessoal, mediante 

remessa dos autos, do Requerido para cumprir a sentença proferida 

nestes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

suportar pessoalmente prejuízos na hipótese de descumprimento de 

medida judicial nos termos do Provimento n°56/2008-CGJ/MT8.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 933244 Nr: 51042-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DA SECRETARIA DE FAZENDA, GERENTE 

DA GERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE TRÂNSITO SUL DA SEC. DE FAZENDA 

DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT, RYCHARDE FARAH - 

OAB:10.032-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A 

SEGURANÇA, pleiteada por ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA, e 

determino aos Impetrados que se abstenham de efetuar a apreensão de 

mercadorias, exclusivamente na hipótese de violação ao art. 398-Z-5 do 

RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n°. 312/2011, ratificando a liminar 

outrora concedida.Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de 

segurança, com isenção do pagamento das custas processuais.Sem 

incidência de verba honorária de sucumbência recíproca, a teor das 

Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 

2009. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, 

parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau 

de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 937808 Nr: 53574-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MT - SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA GRACIOLLI DE LIMA 

MARIA - OAB:51602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT

 Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A 

SEGURANÇA, pleiteada por INOVART – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 

EIRELI - EPP, e determino aos Impetrados que se abstenham de efetuar a 

apreensão de mercadorias, exclusivamente na hipótese de violação ao 

art. 398-Z-5 do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n°. 312/2011, ratificando 

a liminar outrora concedida.Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de 

segurança, com isenção do pagamento das custas processuais.Sem 

incidência de verba honorária de sucumbência recíproca, a teor das 

Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 

2009. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, 

parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau 

de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 965968 Nr: 7378-76.2015.811.0041

 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: FLORA LUCIA KAZIUK PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos 

autos, os documentos necessários para o cumprimento da medida judicial, 

tais informações estão descritas na petição de fl. 164 destes autos.

Após, intime-se novamente o Requerido para cumprir a decisão de fl. 159.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1017266 Nr: 30706-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS BORTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 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.: 1049933 Nr: 46389-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE MOACIR TORTORELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 
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COSTA E SILVA - PROCURADORA - OAB:OAB/MT 4646

 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.: 1053543 Nr: 48154-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEA NOIZE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:02748, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057355 Nr: 49709-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON MONTEIRO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059875 Nr: 50992-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI MARILETE DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:9732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS- PROC. ESTADO - OAB:7718-B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 857988 Nr: 5-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA IRENE REIS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO AOCP ASSESSORIA EM 

ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA 

pleiteada pela parte Impetrante CLÁUDIA IRENE REIS ARRUDA. Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, revogando-se a decisão 

liminar anteriormente deferida. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso 

XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade 

do mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas 

processuais.Sem incidência de verba honorária de sucumbência 

recíproca, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 

12.016 de 07 de agosto de 2009. Transcorrido o prazo sem a interposição 

de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos 

com as respectivas baixas.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907806 Nr: 35444-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA APARECIDA COSTA BATISTA, CLÓRIS 

CLAUDETE PORTE DA SILVA, GECIRA GONÇALVES TORRES, MARIA 

LUCIA DE OLIVEIRA LEMOS, MARILDA RODRIGUES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:OAB/MT 4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907838 Nr: 35464-91.2014.811.0041

 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: FLAUZINA DINIZ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12.223 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936676 Nr: 52929-16.2014.811.0041

 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: LIGIA CAPPI MANZINI

 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 - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065131 Nr: 53295-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS OGEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:OAB/MT 3.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.
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 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.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020887-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM TIEGS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR as partes, para, querendo, manifestarem-se sobre o 

laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro no §1º do 

art. 477 do CPC. 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: 1002977-69.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DINA SABINO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BEZERRA DE OLIVEIRA OAB - MT18860/O (ADVOGADO)

Lucio Flavio Alves de Brito OAB - MT8669/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "...Dito isso, e ratificando o termo 

da decisão liminar proferida, determino a intimação pessoal do Sr. 

Secretário de Estado de Saúde, bem como, do Procurador-Geral do Estado 

de Mato Grosso, bem como, ainda, o Gestor da Central de Regulação de 

Urgência e Emergência do Estado e o Coordenador da UNACON, para que, 

imediatamente, adotem as medidas necessárias ao fiel cumprimento do r. 

decisum liminar deferido nestes autos, para o fornecimento dos 

medicamentos solicitados, devendo o mesmo ser comprovado mediante a 

instrução de documentos, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob 

pena de efetivação do bloqueio. Expeça-se o necessário, com cópia 

desse despacho e da decisão que concedeu a liminar, devendo ser 

entregue ao Oficial de Justiça Plantonista para cumprimento. Intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça os 

orçamentos para o bloqueio de valores, uma vez que não compete ao 

Poder Judiciário a solicitação dos orçamentos. Após, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos os autos para apreciação do que 

couber. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. ". 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859729 Nr: 1539-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO LUIS SILVA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO AOCP ASSESSORIA EM 

ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA BONI BILIA - 

OAB:OAB/PR 42.674, FABIO RICARDO MORELLI - OAB:31310

 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.: 1059287 Nr: 50645-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN CARLOS RODRIGUES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 764017 Nr: 16637-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ LAURINDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - OAB:10.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos em correição.

Certifique-se a Secretaria se houve interposição de Agravo de 

Instrumento conforme noticiado pelo Requerente às fls. 32/39.

Em sendo positivo, que seja encartada a decisão do mesmo.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 800193 Nr: 6614-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA RECHE ZANUTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO, para condenar o Requerido ao pagamento da diferença dos 

valores a título de contribuição previdenciária que foram descontados 

sobre a totalidade de proventos da Requerente, cujos valores deverão ser 

apurados em liquidação de sentença e analisados mês a mês através das 

fichas financeiras acostadas aos autos, com incidência de juros de mora 

no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009), e correção monetária 

contados do evento danoso com base na TR/BACEN de 29/06/2009 a 

25/03/2015 e pelo IPCA-E a partir de 26/03/2015, conforme ADI 4357.Sem 

custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

deixando contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, 

nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC.Não havendo recurso voluntário, 

remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos 

do art. 496, I, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 837101 Nr: 41986-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 368 de 669



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS - OAB:0

 Vistos em correição.

Certifique-se a Secretaria se houve interposição de Agravo de 

Instrumento conforme noticiado pelo Requerente às fls. 66/73. Em sendo 

positivo, que seja encartada a decisão do mesmo.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894099 Nr: 25955-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EREMISES MARQUES FONTES, VILMA BARBOSA, 

HELENA FERREIRA SOARES, JEANNETTE PAELO DE BARROS, SANTINA 

COMELLI FERREIRA, CASTORINA GOMES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 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 Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 792908 Nr: 46992-93.2012.811.0041

 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: HENRIQUE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Dito isso, e ratificando o termo da decisão liminar proferida, determino a 

intimação pessoal do Sr. Secretário de Estado de Saúde, bem como, do 

Procurador Geral do Estado e Mato Grosso, bem como, ainda, a Gerência 

de Farmácia de Demanda Extraordinária, situada na Av. Gonçalo Antunes 

de Barros, nº 3366, bairro Carumbé, nesta Capital, para que, 

imediatamente, adotem as medidas necessárias ao fiel cumprimento do r. 

decisum liminar deferido nestes autos, para o fornecimento dos 

medicamentos solicitados, devendo o mesmo ser comprovado mediante a 

instrução de documentos, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob 

pena de efetivação do bloqueio.Expeça-se o necessário, com cópia desse 

despacho e da decisão que concedeu a liminar, devendo ser entregue ao 

Oficial de Justiça Plantonista para cumprimento.Após, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos os autos para apreciação do que 

couber.Intimem-se.Cumpra-se, com urgência.Cuiabá, 17 de janeiro de 

2018.AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIORJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825386 Nr: 31396-35.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REGINA SANTOS - 

OAB:11.040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Certifico que, tendo em vista a juntada do laudo pericial, impulsiono os 

autos intimando as partes para, querendo, apresentar manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 833585 Nr: 38980-56.2013.811.0041

 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: SINTEP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Verifico 

que o pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado, razão pela qual 

analiso neste momento.Presentes os pressupostos, conforme 

entendimento do E. TJMT, deferido a justiça gratuita com fulcro no art. 98 

do CPC. 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 nesta 

sentença.Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 854453 Nr: 57011-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AELSON MIRANDA, JOCILEIDE APARECIDA DA SILVA, 

KESIANE OLIVEIRA DA SILVA, CARLOS MARCELO GEHM, DIRCINEU DA 

SILVA MELO, JEZIEL XAVIER MARQUES, GILSON SIRINO DA SILVA, 

HIGINO FILHO, VANDERSON GARCIA LOBATO DO PRADO LOPES, 

ADAILTON FERNANDO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 890731 Nr: 23722-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELIA MOURA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:OAB/MT 10469, LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12.223 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1025419 Nr: 34538-76.2015.811.0041

 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: MVD, VID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEILDE SOARES CALDEIRA - 

OAB:15236-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS TEODORO J. H. 

IRIGARAY - PROC.EST. - OAB:2569/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes
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 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046111 Nr: 44423-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE PERTELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:OAB/MT 8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057693 Nr: 49852-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU ANTÔNIO ALVARENGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704359 Nr: 39053-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDICEIA PEREIRA FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708272 Nr: 1543-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA PRATES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770, LUCAS BERNARDINO DE OLIVEIRA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 776859 Nr: 30193-72.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIQUEILA PIRES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista a juntada do pedido de desarquivamento na 

fl. 22, impulsiono os autos para a parte requerente manifestar para 

requerer o que bem entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 777839 Nr: 31217-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUZARDO FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 832741 Nr: 38310-18.2013.811.0041

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENSINO 

PUBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES - OAB:

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 55.Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 832746 Nr: 38315-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Verifico 

que o pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado, razão pela qual 

analiso neste momento.Presentes os pressupostos, conforme 

entendimento do E. TJMT, deferido a justiça gratuita com fulcro no art. 98 

do CPC. 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 nesta 

sentença.Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as devidas baixas.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837252 Nr: 42093-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILIA THERESINHA CORRÊA MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO CATALÁ JORGE - 

OAB:17.525

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 866783 Nr: 6993-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DE PAULA VILELLA, MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Vistos, em correição.

Intime-se os Autores para manifestarem, no prazo de 10(dez) dias, sobre 

o petitório ás fls. 266/270.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 869935 Nr: 9500-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDIR MARIA NUNES MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- OAB:6944

 Vistos em correição.

Intime-se o Município de Cuiabá para, querendo e no prazo de 30 (trinta) 

dias, opor impugnação, nos termos do art. 535 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 886127 Nr: 20615-17.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO TADEU FERREIRA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, SERGIO BENEDITO 

BASTOS PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:3.845/MT

 Para tanto, faz-se imprescindível a colaboração do patrono da Parte 

Requerente para evitar estes “vai e volta” do processo até alcançar o 

valor adequado/razoável a ser bloqueado e que possibilite a cobertura do 

tratamento prescrito.Portanto, diante das considerações supra, determino 

a intimação da Parte Requerente e de seu procurador constituído para, 

querendo o bloqueio de valores, traga aos autos mais dois orçamentos 

referentes ao tratamento cirúrgico postulado, de fornecedores distintos, 

informando o valor necessário para a cobertura do tratamento, nos termos 

da prescrição médica.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá, 17 de janeiro de 2018.AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIORJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 901153 Nr: 30705-84.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE WATANABE, NELY GOMES DE AMORIM, 

ROBERTO MOTA GUIMARÃES, KEIITI TAKADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS SCHWINDEN 

DALLAMICO - PROC DO ESTADO - OAB:16309-B

 Vistos, em correição.

 Trata-se de Ação Ordinária proposta por JORGE WATANABE e OUTROS, 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

De acordo com o Art. 144, III, do Código de Processo Civil, declaro-me 

IMPEDIDO para atuar no presente feito, em virtude de parentesco/afins 

com a Procuradora do Estado Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal, que 

subscreve a petição encartada à fl. 275.

À Secretaria Unificada para encaminhamento ao meu substituto legal.

Publique-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 928021 Nr: 48235-04.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES ANDRADE 

(PROCURADORA DO MUNICÍPIO) - OAB:19.398/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para se manifestar acerca da 

proposta de honorários de fls. 360/366.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007213 Nr: 26452-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA REGINA BORGES

 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 PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1026560 Nr: 35078-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETELVANIA REIS ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julyana Lannes - OAB:

 Vistos, em correição.

Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por ETELVANIA 

REIS ANDRADE contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO 

formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 

11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para 

URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores 

pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes 

aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão 

apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir 

também, sobre quaisquer verbas percebidas no período”. (sublinhei)

Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a 

liquidação da sentença como determinado em sentença, que para o 
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presente caso, deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos 

termos do Art. 509, I, CPC.

Posto isto, determino seja intimado o executado MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à 

liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC.

Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1158211 Nr: 35186-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN ROSE REIS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI CORRÊA MORAES - 

OAB:17.965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a decisão de fl.209 , o perito judicial 

apresentou o valor de seus honorários , razão pela qual impulsiono os 

autos para se manifestar sobre no prazo de 5 dias.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000937-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAH FELICIANO DE SOUSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000937-57.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: JEOVAH FELICIANO DE SOUSA 

IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO Vistos e etc. JEOVAH FELICIANO DE 

SOUZA impetrou o presente mandado de segurança c/c pedido de liminar 

contra ato do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

- DETRAN/MT. Todavia, manuseando o presente processo não verifico 

qualquer documento acerca da quitação do IPVA - Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores e Seguro Obrigatório do ano/2018. 

Desta maneira, faculto a parte Requerente, emendar a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, em consonância do artigo 321, caput, do CPC/2015, 

carreando os documentos que comprovam a efetiva quitação do imposto, 

como os boletos e comprovantes de pagamento, sob pena de lhe ser 

aplicado a parágrafo único do artigo 321 do referido códex. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000458-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. T. D. S. P. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEA TORQUATO DE ALMEIDA OAB - MT0012753A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. -. S. D. E. D. E. E. E. L. (IMPETRADO)

E. D. M. G. (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:"...Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 

de janeiro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito" 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022656-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME DE SENE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1022656-32.2017.8.11.0041 AUTOR: CLAUDIO GUILHERME DE SENE RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos Apesar do autor ter efetuado à 

juntada da devida planilha de cálculo, indicando o valor pretendido a título 

de restituição das parcelas vencidas, o mesmo quedou-se em externar o 

quantum indenizatório pleiteado a título de danos morais. Assim, sob o 

comando da norma processual em vigor, faculto novamente à parte autora 

que regularize a mencionada pendência no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após conclusos. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018 PAULO MARCIO SOARES 

DE CARVALHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036650-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ALVES DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

E. E. D. A. (REPRESENTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos, abaixo 

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: 

"...Com essas considerações, consoante a fundamentação supra, DEFIRO 

A LIMINAR VINDICADA para determinar ao impetrado que, de forma 

incontinenti, cumpra com a obrigação político-constitucional a fim de que 

seja viabilizado imediatamente o fornecimento do fármaco SOMATROPINA, 

nos termos da prescrição de médico especialista carreado junta a peça 

inicial, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular, 

NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS, com dispensa de procedimento 

licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer 

custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico 

responsável. Notifique-se a autoridade impetrada para dar cumprimento à 

liminar e, 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 os autos conclusos para sentença (art. 12, parágrafo 

único). Cumpra-se INCONTINENTI, inclusive em regime de plantão, se 

necessário. ".

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 899001 Nr: 29057-69.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA RIGGIO - OAB:313057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que decorreu o prazo para a parte requerente, sem 

manifestação. Em cumprimento ao art. 183, § 1º do CPC, remeto os autos 

em carga pessoal para a PGE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 919259 Nr: 42933-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA REGINA NUNES

 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

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 300634 Nr: 13595-19.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. R. M., ODÍLIO MACHADO, DURCINDA PEREIRA DE 

MORAES, ADI PEDROSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT

 Vistos, em correição.

Processo indevidamente paralisado.

Cumpra-se, urgentemente, os termos do anterior despacho/decisão/édito 

sentencial, de tudo certificando-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886191 Nr: 20673-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA CUNHA DE ALMEIDA, ADIL BENEDITA DE 

CAMPOS, ANADIR ESCOBAR BUENO SIQUEIRA, LÍGIA MARIA VARELA

 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 - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891400 Nr: 24139-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINNE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026638 Nr: 35124-16.2015.811.0041

 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: NEUSA RUIZ ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIRA JOANA SANTOS 

COSTA - OAB:15438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 453280 Nr: 25196-17.2010.811.0041

 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 RIBAMAR MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 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: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se a notícia de descumprimento da 

implantação do benefício desde julho/2017, diante disso, determino a 

intimação do Representante Legal do INSS para que sane a falha, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, remetam-se os autos à Defensoria Pública para 

cumprimento do art. 1.010, §1º do CPC, certificando o necessário.

Nada havendo a reexaminar, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens do Juízo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011163-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK LUCAS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR UEHARA PAULA OAB - MT19795/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

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: 

1011163-92.2016.8.11.0041 AUTOR: ERICK LUCAS FERREIRA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 
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RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL C/C TUTELA PROVISÓRIA, INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS oposta por ERICK LUCAS FERREIRA 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO em razão de ter sido vítima de um 

disparo de arma de fogo, supostamente de autoria da Polícia Militar do 

Estado de Mato Grosso, que resultou na sua incapacidade física 

(paraplégico) com transfixação medular nível de T10 (Id: 1562442). Liminar 

Indeferida Id: 1684703. Contestação Id: 3327414. Impugnação Id: 4165210. 

Parecer ministerial Id: 6111264. É o relato. Decido. Inexistindo a alegação 

do réu de vício, quer da relação processual, quer do procedimento, nem 

da inexistência das condições da ação, bem como, pela análise do feito, 

ter verificado a regularidade do processo sob todos esses aspectos, 

declaro-o saneado. Fixo como ponto controvertido a comprovação da 

natureza da incapacidade da parte autora, se absoluta ou relativa, 

permanente ou temporária, além da existência de sequelas, bem como a 

origem e o nexo causal da (s) moléstia (s) detectada (s), cuja constatação 

só é possível por meio de perícia médica especializada, motivo pelo qual 

DEFIRO a produção de prova pericial, que deverá obedecer aos 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 na Rua Barão de Melgaço, nº 2754, 

Edifício Work Tower, sala 908, Centro Sul, Cuiabá – MT, CEP 78020-902, 

telefone celular: (65) 99601-1639, e-mail: joao_bacan@yahoo.com.br, e 

fixo desde já os honorários no importe de R$ 740,00 (setecentos e 

quarenta reais), nos moldes da Resolução nº. 232/2016 do CNJ. Nos 

termos do artigo 373, § 1º do NCPC, INVERTO O ÔNUS DA PROVA 

cabendo ao ESTADO garantir a perícia, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo. Necessária se faz a cooperação do 

ESTADO para com o Poder Judiciário, antecipando, desde logo, os 

honorários periciais, no importe de R$ 750,00 (setecentos reais), diante da 

complexidade da matéria, nos termos do PROVIMENTO Nº. 68/2008-CG, 

bem como em consonância com a jurisprudência desta Corte e a situação 

de hipossuficiência vivenciada pela parte autora. APELAÇÃO — 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — PERDA 

TOTAL OU PARCIAL DA CAPACIDADE LABORAL — PROVA PERICIAL — 

IMPRESCINDIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA — HONORÁRIOS DO 

PERITO — PAGAMENTO — OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA — NULIDADE — DECRETAÇÃO. A prova pericial é 

indispensável à comprovação da perda total ou parcial da capacidade 

laboral, em decorrência de acidente de trabalho. Compete ao Estado de 

Mato Grosso responder pelos honorários do perito, presente a gratuidade 

da justiça. A não realização de perícia, quando indispensável, importa em 

cerceamento de defesa, a impor a declaração de nulidade da sentença. 

Recurso provido. (Ap 92099/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/03/2017, Publicado no DJE 

15/03/2017) Designo o dia 03/03/2018 a partir das 8hs (oito horas) – 

ordem de chegada, no consultório médico, localizado na Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, sala 908, Centro Sul, Cuiabá – MT, 

CEP 78020-902, telefone celular: (65) 99601-1639. Intime-se a parte 

autora, pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima 

citados com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os 

exames complementares (antigos e recentes), Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) e demais documentos que entender necessário. 

O perito será intimado via e-mail através do gabinete, devendo o laudo 

pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização 

da perícia. Intime-se o ESTADO, 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. Postergo a designação de audiência para após a 

juntada do laudo pericial. Diante da análise dos documentos colacionados 

aos autos pelo autor, verifico que atualmente, o mesmo não dispõe de 

condições financeiras suficientes para arcar com as custas do presente 

processo sem prejuízo do próprio sustento. Assim, uma vez presentes os 

requisitos do artigo 98 e seguintes do CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Certifique-se acerca da nomeação de assistentes técnicos pelas partes, 

bem como a apresentação dos respectivos quesitos, reiterando a 

providência, caso necessário. Intimem-se o ESTADO, acerca da presente 

decisão. Seguem anexo os quesitos do Juízo. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

janeiro de 2018. 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 pela Requerente? 03 – 

Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” 

sofrida pelo Requerente? 04 – Existe nexo causal entre as lesões 

advindas da enfermidade/patologia com um possível disparo de arma de 

fogo? Em 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, 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 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o 

prazo estimado a recuperação laborativa? 14 – Se a incapacidade for 

considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, 

multiprofissional ou omniprofissional? 15 – O Requerente possui 

capacidade para exercer suas atividades pessoais e diárias, sozinho?

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014823-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE MELLO FRICK (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

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: 

1014823-94.2016.8.11.0041 IMPETRANTE: JUCILENE MELLO FRICK 

IMPETRADO: SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO Vistos, etc. O E. STJ afetou os 

REsp 1692.023/MT e 1699.851/TO e os EREsp 1.163.020/RS ao rito dos 

recursos repetitivos, com a suspensão, em todo o território nacional, 

inclusive nos juizados especiais, dos processos que tenham por objeto a 

exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS 

incidente nas faturas de energia elétrica – TEMA 986. Diante disso e com 

fundamento no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este feito permaneça 

com o seu processamento suspenso até o julgamento do incidente de 

resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, 

contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que 

voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada 

do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único 

do CPC). Intimem-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Paulo Márcio Soares 

de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008567-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1008567-04.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ACL COMERCIO DE MOVEIS E 
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DECORACOES LTDAB - EPP REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 1699.851/TO e os 

EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, 

em todo o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos 

processos que tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e 

TUST da base de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica 

– TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I do CPC, 

DETERMINO que este feito permaneça com o seu processamento 

suspenso até o julgamento do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data da 

afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a tramitar 

normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator do 

recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000372-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMIR ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GONCALVES MELADO OLIVEIRA OAB - MT0008524A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000372-93.2018.8.11.0041 REQUERENTE: DELMIR ALVES DA COSTA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos Trata-se de AÇÃO 

DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DE TRABALHO E/OU 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, com pedido de tutela 

de urgência, oposta por DELMIR ALVES DA COSTA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (retificado). É o relato. Decido. Aduz o 

autor que está incapacitado para o trabalho (função: vigilante), acostando 

aos autos documentos que visam comprovar a moléstia alegada. Informa 

que sofreu acidente de trabalho em 08/04/2016, que provocou fratura no 

fêmur esquerdo e clavícula do terço médio da clavícula direita (CID 10 

S72.3), evoluindo para problemas no quadril esquerdo (CID10 M25.5 e 

S72.2). Expõe que mesmo tendo requerido a prorrogação do benefício 

concedido pela autarquia ré (NB: 614.211.070-0 - Espécie: 

91-Auxílio-doença por acidente de trabalho), este foi cessado na data de 

19/10/2017. Informa que após indeferimento do INSS, apresentou-se 

novamente no trabalho na data de 24/10/2017, mas foi considerado inapto 

pelo médico do trabalho da empresa, razão pela qual está desempregado, 

pois foi impedido de voltar a exercer suas funções. Requer a tutela 

antecipada e o benefício da Justiça Gratuita. É o Relatório. Decido. 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, inciso I, a 

mencionada Recomendação Conjunta, 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, em seu inciso II, o CNJ recomenda que: “a 

citação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja realizada 

acompanhada de laudo da perícia judicial, possibilitando a apresentação 

de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal;”. 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 casos 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 natureza da 

incapacidade laboral da Parte Autora, se absoluta ou relativa, permanente 

ou temporária, além da existência de sequelas, bem como se 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 aos ditames estabelecidos nos 

artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo 

Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral da Justiça, 

podendo ser encontrado na Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work 

Tower, sala 908, Centro Sul, Cuiabá – MT, CEP 78020-902, telefone 

celular: (65) 99601-1639, e-mail: joao_bacan@yahoo.com.br, e fixo desde 

já os honorários no importe de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), 

nos moldes da Resolução nº. 232/2016 do CNJ. 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, concedo ao autor 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 arcar com os honorários 

periciais, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo. 

Designo o dia 03/03/2018 a partir das 8hs (oito horas) – ordem de 

chegada, no consultório médico, localizado na Rua Barão de Melgaço, nº 

2754, Edifício Work Tower, sala 908, Centro Sul, Cuiabá – MT, CEP 

78020-902, telefone celular: (65) 99601-1639. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça na data, horário e local acima citado 

com o objetivo de realizar a perícia médica, portando todos os exames 

complementares (antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS). O perito será intimado via e-mail através do gabinete, 

devendo o laudo pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da realização da perícia. 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. Após 

comprovação do depósito dos honorários por parte do INSS, e ainda 

mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o competente alvará para 

que o expert proceda ao levantamento do montante que lhe é devido. A 

citação do INSS ocorrerá após a designação e efetividade da perícia 

médica. Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos pelo 

perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº. 01/2015. Diante das 

especificidades do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, datado 

de 31 de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e enunciado 

nº 35 da ENFAM). Postergo a análise do pedido de antecipação de tutela 

para após a juntada do laudo pericial. Defiro o pedido constante no Id: 

11319168, e para tanto, determino que a secretaria unificada retifique o 

nome do polo passivo desta ação, devendo constar como parte o “INSS”. 

Por fim, certifique-se acerca da nomeação de assistentes técnicos pelas 

partes, reiterando a providência, bem como a apresentação dos 

respectivos quesitos, caso entendam como necessário. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018 PAULO MARCIO 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 pela 

Requerente? 03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da 

suposta “doença” sofrida pelo Requerente? 04 – Existe nexo causal entre 

as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado 

pelo Requerente? Em 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, 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 
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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 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o 

prazo estimado a recuperação laborativa? 14 – Se a incapacidade for 

considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, 

multiprofissional ou omniprofissional? 15 – Pode o(a) Sr(a). Perito(a) 

afirmar se a incapacidade originou-se de acidente de trabalho? 16 – Caso 

a resposta ao quesito 14 seja que a incapacidade foi considerada 

permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para 

cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007011-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES DA COSTA (IMPETRANTE)

MARCELO NUNES MORENO (IMPETRANTE)

ADEMIR MARTINS DE ASSIS (IMPETRANTE)

AZELY ALVARENGA DA SILVA (IMPETRANTE)

KEILA DE OLIVEIRA SOUZA (IMPETRANTE)

MAURICIA DE ARRUDA CORTEZ (IMPETRANTE)

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO TRANSPORTE 

TERRESTRE DE RONDONPOLIS E REGIO - STTRR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DA SILVA OAB - MS5883 (ADVOGADO)

ARISVANDER DE CARVALHO OAB - MS0004177A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

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: 

1007011-64.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: MAURICIA DE ARRUDA 

CORTEZ, ADEMIR MARTINS DE ASSIS, AZELY ALVARENGA DA SILVA, 

KEILA DE OLIVEIRA SOUZA, LUIZ GONCALVES DA COSTA, MARCELO 

NUNES MORENO, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO 

TRANSPORTE TERRESTRE DE RONDONPOLIS E REGIO - STTRR 

IMPETRADO: SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ 

MT, GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 1699.851/TO e os EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica – TEMA 986. 

Diante disso e com fundamento no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este 

feito permaneça com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC). Intimem-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032099-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE JESUS GUIMARAES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

LIMPURB (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: 

1032099-07.2017.8.11.0041 AUTOR: APARECIDA DE JESUS GUIMARAES 

BORGES RÉU: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, LIMPURB Vistos. 1. Defiro 

o pedido de aditamento da inicial constante no id: 11400015. 2. Após 

análise dos documentos colacionados aos autos pela autora, verifico que 

atualmente, a mesma não dispõe de condições financeiras suficientes 

para arcar com as custas do presente processo sem prejuízo do próprio 

sustento. Assim, uma vez presentes os requisitos do artigo 98 e seguintes 

do CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça. 3. Cite-se o Réu para, no prazo 

legal, contestar os presentes autos. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de janeiro de 

2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028269-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASE SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - EPP (IMPETRANTE)

JOSE RENATO FAGUNDES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Tatiane Pereira Barros OAB - MT10757/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

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: 

1028269-33.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: BASE SONDAGENS E 

FUNDACOES LTDA - EPP, JOSE RENATO FAGUNDES IMPETRADO: CHEFE 

DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT Vistos e 

etc, Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado 

por Base Sondagens e Fundações LTDA, devidamente qualificado nos 

autos, contra ato praticado pelo Chefe Diretor do Departamento Estadual 

de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT, postulando um 

provimento jurisdicional que autorize o licenciamento do veículo de sua 

propriedade, melhor descrito nos autos, sem a exigência do recolhimento 

das multas de trânsito impostas. Assevera, em síntese, que ao tentar 

efetuar os pagamentos de IPVA e Seguro Obrigatório foi surpreendido 

com infrações de trânsito, sendo pratica de tais atos estaria vinculada ao 

pagamento das referidas multas imputadas em seu nome. Apresentou 

documentos com a petição introdutória. Ressalta, ainda, que em nenhum 

momento a autoridade coatora efetuou notificação acerca das ocorrência 

das infrações de trânsito. A liminar foi deferida. Informações foram 

prestadas pela autoridade coatora apontada no id. 10664349, 

acompanhada de documentos, suscitando preliminarmente a inadequação 

da via eleita e a ausência da prova pré-constituída. No mérito, requer ao 

fim a denegação da segurança por inexistir nenhum ato abusivo ou ilegal. 

O Representante do Ministério Público manifestou pela ausência de 

interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Antes de adentrar na análise do mérito da questão, 

saliento que as preliminares de inadequação da via eleita e ausência de 

prova pré-constituída se confundem com o mérito da ação e, portanto, 

com este serão analisadas, na medida do necessário. Rejeito a preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN, salientando que o pedido 

formulado contempla a emissão do licenciamento anual, medida esta que 

se insere no âmbito de sua competência administrativa, conferindo-lhe a 

legitimidade necessária para figurar no polo passivo da ação, em 

consonância com o artigo 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro, que esta 

dispõe: “Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito 
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dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: III - 

vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, 

registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o 

Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do 

órgão federal competente;” (grifei) É caso de concessão da segurança. 

Como é cediço, é legítimo o condicionamento de licenciamento de veículo 

ao pagamento dos débitos referentes a tributos, encargos e multas de 

trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da 

responsabilidade pelas infrações cometidas, nos exatos termos do art. 

131, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, trata-se de ato ilegal a 

exigência do pagamento de infrações de trânsito para a renovação do 

licenciamento, sem que tenha havido a prévia notificação do infrator, 

suficiente para cientificá-lo da imposição da penalidade. Insta observar 

serem aplicáveis ao processo administrativo os princípios da ampla defesa 

e do contraditório, razão pela qual se torna imprescindível, para a 

validação da infração de trânsito, a notificação do infrator, 

possibilitando-lhe, assim, a apresentação de defesa. Conforme dispõe o 

art. 5º, LV da Constituição Federal: “aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, tratando-se, 

pois, de garantia fundamental. No caso dos autos, verifico não ter restado 

comprovado pelo Impetrado a regular notificação do Impetrante. Sendo 

assim, reputo ilegal a recusa ao pedido de licenciamento do veículo, 

condicionando-o ao pagamento das multas impostas, porquanto, frente a 

ausência de prévia notificação da imposição, não foi oportunizado ao 

Impetrante discutir, administrativa ou judicialmente, as infrações impostas. 

Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO CONDICIONADO O PAGAMENTO DE MULTAS. Pretende a 

suspensão da multa de trânsito, a fim de que possa proceder ao 

licenciamento do seu veículo. Licenciamento de veículo condicionado ao 

pagamento de multas. Ilegalidade. Ausê29ncia de comprovação de 

notificação emitida. Incumbe à autoridade coatora provar a efetiva 

notificação. Segurança concedida para permitir renovação da licença 

veicular sem o pagamento das multas. Sentença mantida.” (TJ-SP - REEX: 

10163272520148260224 SP 1016327-25.2014.8.26.0224, Relator: Ronaldo 

Andrade, Data de Julgamento: 03/03/2015, 3ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 20/03/2015). Aliás, este entendimento encontra-se 

consolidado, conforme dispõe a Súmula nº 127 do Superior Tribunal de 

Justiça: “É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. Salienta-se não 

ser o caso de se discutir a validade ou não das penalidades impostas, a 

ser travada em autos próprios (ação declaratória), mas considerar a 

impossibilidade momentânea de se exigir o pagamento da multa para o 

licenciamento anual, em razão da ausência de provas de que o Impetrante 

tenha sido prévia e devidamente notificado. Por fim, observo que a 

autorização para o licenciamento restringe-se ao exercício do ano de 

2017, haja vista a impossibilidade de, agora, se alegar o desconhecimento 

das infrações constantes nos autos. Diante de todo o exposto, com esteio 

nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, 

vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, 

para autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, restringindo-se ao 

exercício do ano de 2017, sem o pagamento das infrações de trânsito 

apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar deferida. Oficie-se a 

autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do 

oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de 

recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 

1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do 

recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019268-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CARLOS COSTA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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: 

1019268-24.2017.8.11.0041 IMPETRANTE: MANOEL CARLOS COSTA DOS 

SANTOS IMPETRADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc, Cuida-se de Mandado de 

Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Manoel Carlos Costa dos 

Santos, devidamente qualificado nos autos, contra ato praticado pelo 

Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - 

DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional que autorize o 

licenciamento do veículo de sua propriedade, melhor descrito nos autos, 

sem a exigência do recolhimento das multas de trânsito impostas. 

Assevera, em síntese, que ao tentar efetuar os pagamentos de IPVA e 

Seguro Obrigatório foi surpreendido com infrações de trânsito, sendo 

pratica de tais atos estaria vinculada ao pagamento das referidas multas 

imputadas em seu nome. Apresentou documentos com a petição 

introdutória. Ressalta, ainda, que em nenhum momento a autoridade 

coatora efetuou notificação acerca das ocorrência das infrações de 

trânsito. A liminar foi deferida. Informações foram prestadas pela 

autoridade coatora apontada no id. 10015217, acompanhada de 

documentos, suscitando preliminarmente a inadequação da via eleita e a 

ausência da prova pré-constituída. No mérito, requer ao fim a denegação 

da segurança por inexistir nenhum ato abusivo ou ilegal. O Representante 

do Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público capaz 

de justificar a intervenção ministerial. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Antes de adentrar na análise do mérito da questão, saliento que as 

preliminares de inadequação da via eleita e ausência de prova 

pré-constituída se confundem com o mérito da ação e, portanto, com este 

serão analisadas, na medida do necessário. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN, salientando que o pedido 

formulado contempla a emissão do licenciamento anual, medida esta que 

se insere no âmbito de sua competência administrativa, conferindo-lhe a 

legitimidade necessária para figurar no polo passivo da ação, em 

consonância com o artigo 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro, que esta 

dispõe: “Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito 

dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: III - 

vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, 

registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o 

Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do 

órgão federal competente;” (grifei) É caso de concessão da segurança. 

Como é cediço, é legítimo o condicionamento de licenciamento de veículo 

ao pagamento dos débitos referentes a tributos, encargos e multas de 

trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da 

responsabilidade pelas infrações cometidas, nos exatos termos do art. 

131, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, trata-se de ato ilegal a 

exigência do pagamento de infrações de trânsito para a renovação do 

licenciamento, sem que tenha havido a prévia notificação do infrator, 

suficiente para cientificá-lo da imposição da penalidade. Insta observar 

serem aplicáveis ao processo administrativo os princípios da ampla defesa 

e do contraditório, razão pela qual se torna imprescindível, para a 

validação da infração de trânsito, a notificação do infrator, 

possibilitando-lhe, assim, a apresentação de defesa. Conforme dispõe o 

art. 5º, LV da Constituição Federal: “aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, tratando-se, 

pois, de garantia fundamental. No caso dos autos, verifico não ter restado 

comprovado pelo Impetrado a regular notificação do Impetrante. Sendo 

assim, reputo ilegal a recusa ao pedido de licenciamento do veículo, 

condicionando-o ao pagamento das multas impostas, porquanto, frente a 

ausência de prévia notificação da imposição, não foi oportunizado ao 

Impetrante discutir, administrativa ou judicialmente, as infrações impostas. 

Nesse sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO CONDICIONADO O PAGAMENTO DE MULTAS. Pretende a 

suspensão da multa de trânsito, a fim de que possa proceder ao 

licenciamento do seu veículo. Licenciamento de veículo condicionado ao 

pagamento de multas. Ilegalidade. Ausê29ncia de comprovação de 

notificação emitida. Incumbe à autoridade coatora provar a efetiva 
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notificação. Segurança concedida para permitir renovação da licença 

veicular sem o pagamento das multas. Sentença mantida.” (TJ-SP - REEX: 

10163272520148260224 SP 1016327-25.2014.8.26.0224, Relator: Ronaldo 

Andrade, Data de Julgamento: 03/03/2015, 3ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 20/03/2015). Aliás, este entendimento encontra-se 

consolidado, conforme dispõe a Súmula nº 127 do Superior Tribunal de 

Justiça: “É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. Salienta-se não 

ser o caso de se discutir a validade ou não das penalidades impostas, a 

ser travada em autos próprios (ação declaratória), mas considerar a 

impossibilidade momentânea de se exigir o pagamento da multa para o 

licenciamento anual, em razão da ausência de provas de que o Impetrante 

tenha sido prévia e devidamente notificado. Por fim, observo que a 

autorização para o licenciamento restringe-se ao exercício do ano de 

2017, haja vista a impossibilidade de, agora, se alegar o desconhecimento 

das infrações constantes nos autos. Diante de todo o exposto, com esteio 

nos arts. 5º, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1º, da Lei nº 12.016/09, 

vale dizer presente o direito líquido e certo, CONCEDO A SEGURANÇA, 

para autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, restringindo-se ao 

exercício do ano de 2017, sem o pagamento das infrações de trânsito 

apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar deferida. Oficie-se a 

autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do 

oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de 

recebimento (art. 13, da Lei nº 12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 

1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do 

recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de janeiro de 2018. Paulo 

Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033419-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE G Q DA SILVA & CIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI OAB - MT15795/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre a petição do impetrado (Id 

11413540 e 11413541) 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019757-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARQUES MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT0020921A 

(ADVOGADO)

LUIZ FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0020678A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO N°: 

1019757-95.2016.8.11.0041 (PJE 3). Vistos, etc. DESCUMPRIMENTO DE 

DECISÃO. Compulsando os autos, verifico que fora informado o 

descumprimento da decisão judicial, na qual determinou que os requeridos 

providenciasse imediatamente a realização do procedimento cirúrgico 

denominado “Artroplastia Total do Joelho Direito”, bem como que assegure 

a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida 

do demandante. Em resposta a decisão exarada ao ID n°.11029697, o 

requerido, relatada no documento ID n° 11230790 que a requerente pleiteia 

procedimento cirúrgico denominado “Artroplastia Total do Joelho 

Esquerdo”. Nesse sentido, entrou em contato com a requerente e na 

oportunidade fora informado que já havia sido realizado tal procedimento. 

Entretanto, consigno no presente momento que a requerente pleiteia 

atualmente a realização de procedimento cirúrgico denominado 

Artroplastia Total de Joelho Direito e não Esquerdo com informado pelo 

requerido. Assim, determino pela última vez a intimação pessoal do Senhor 

Secretário Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário Adjunto, 

, para que, imediatamente, adote as medidas necessárias ao fiel 

cumprimento da decisão. O cumprimento da decisão deverá ser provado 

mediante a instrução de documentos, no prazo improrrogável de 72 

(setenta e duas) horas a contar da intimação. Desde já consigno que 

eventual bloqueio será realizado da CONTA PESSOAL do Secretário. 

Intime-se também a PGE. Após, com ou sem manifestação, voltem-me cls. 

os autos para apreciação do que couber. Cumpra-se, com urgência, 

inclusive por OFICIAL PLANTONISTA, servindo a presente decisão como 

mandado. Cuiabá/MT, 19 de Janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065382 Nr: 53363-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO LARANJEIRA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLY NUNES DE MELO - 

OAB:18.277, NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - OAB:20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 780864 Nr: 34433-07.2012.811.0041

 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: ANTONIO ELIZIO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROC FEDERAL - OAB:6828/MT

 Ceritifico que tendo em vista a juntada de petição nas fl. 208/213-v, 

impulsiono os autos para a parte requerente se manifestar acerca do 

laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 375543 Nr: 11692-75.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANICE MENEGUETE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 
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PROCURADORA DO INSS - OAB:1243.345

 Certifico que tendo em vista a juntada nas fls. 164/169-v, impulsino os 

autos para a parte autora se manifestar acerca do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846457 Nr: 50070-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO CAVANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - 

OAB:8.538-A/MT, roque ademir da silva vieira - OAB:16.344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846655 Nr: 50251-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ELENIR DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA FERNANDA GUIMARÃES 

GREFFE - OAB:13868

 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 888663 Nr: 22349-03.2014.811.0041

 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: KÁTIA CILENE RODRIGUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 229851 Nr: 36794-41.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL 

DE SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIR JOSÉ DE FREITAS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO, FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO HELIO RODRIGUES 

DO PRADO FILHO - OAB:MT 7626

 Ação de repetição do indébito

Código 229851

 Vistos em correição.

Antes de mais nada, junte-se o despacho do colega que me substituiu em 

2012, que está solto nos autos.

Intime-se o requerido na forma do art. 523 do NCPC. Não havendo 

pagamento expontâneo, cls.

Intimação pessoal, por mandado.

 Cuiabá/MT, 03/10/2017.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 877040 Nr: 14812-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIO FRAZÃO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRATAN FARIA COUTINHO - 

OAB:6760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000213-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT0014547A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1000213-53.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência promovida por ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para o fim de ser determinado ao Requerido que 

cumpra com a sua obrigação político-constitucional de viabilizar 

imediatamente a realização do procedimento cirúrgico denominado 

“Cirurgia Bariátrica”, bem como que assegure a continuidade do tratamento 

necessário para preservar a saúde e a vida do demandante, conforme 

prescrição de médico especialista (ID nº 11289839 e seguintes). Aduz, em 

apertada síntese, que foi diagnosticado com obesidade grave, além de 

hipertensão e diabetes (CID E 66.0 e I 10), sendo que, em razão disso, 

necessita, com urgência, de cirurgia bariátrica (redução de estômago), a 

fim de ter uma vida normal, podendo realizar atividades corriqueiras. 

Pontua que deu entrada na fila de espera do SUS para submeter-se à 

cirurgia bariátrica há mais de 02 (dois) anos, todavia, até o presente 

momento o procedimento cirúrgico não foi liberado, não sendo possível 

mais esperar, uma vez que seu quadro clínico é delicado e só tende a 

piorar com a demora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente, bem como pugna pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Deu à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Remetido os autos para o Núcleo de Apoio Técnico – NAT (ID nº 5491063), 

o qual emitiu parecer (ID nº 5526107), confirmando a patologia que 

acomete a parte Autora, entretanto ressalta que há a possibilidade de ter 

indicação do tratamento cirúrgico vindicado. 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 nº 003/GPG/PGE/2016, a 
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Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

antecipada 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). Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. In casu, o pedido de tutela provisória visa a que 

os Requeridos viabilizem, imediatamente, a realização do procedimento 

cirúrgico denominado “Cirurgia Bariátrica”, bem como que assegure a 

continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do 

demandante, conforme prescrição de médico especialista (ID nº 11289839 

e seguintes). Para tanto, instruiu a inicial com documentos importantes, no 

caso a prescrição de médico especialista, exame médico, tudo em 

atendimento do disposto no art. 1º e §1º, do Provimento nº 02/2015-CGJ. 

Pois bem. É de sabença geral que a Constituição Federal, na dicção dos 

arts. 6º, 196 e 197 e, ainda, o art. 2º da Lei nº 8.080/90 erigem a saúde 

como um dever do Estado a todos, inclusive às pessoas que não podem 

arcar as despesas com medicamentos sem privar-se de recursos 

indispensáveis ao seu próprio sustento e ao de sua família. O 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

pode ser expresso no voto do julgamento cuja ementa transcreve-se: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA 

BARIÁTRICA– NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ENTE 

PÚBLICO – MULTA DIÁRIA – AFASTADA – MEIO QUE ONERA A 

COLETIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL – 

PRESCINDIBILIDADE – ADOÇÃO DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. 1 – É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios 

necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o 

fornecimento de tratamento médico, uma de suas principais vertentes de 

atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. 

Estando demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a 

recusa do Estado de fornecê-lo, justifica-se a intervenção do Poder 

Judiciário. 2 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve 

implementar ações e políticas públicas destinadas a revestir de eficácia 

plena a norma inserta no artigo 196 da Constituição Federal. 3 – Deve ser 

excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos 

para efetivação da tutela específica no plano prático. 4 – Não se mostra 

viável a substituição das “astreintes” por bloqueio judicial, já que existem 

outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático. 

5 – Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte”. 

(Apelação / Remessa Necessária 5162/2017, DESA. MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 17/07/2017). Com efeito, mister 

ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo 

direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno colacionar o que diz Alexandre de Moraes acerca 

do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana: “A dignidade da pessoa 

humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. (in Constituição do Brasil Interpretada, 4ª 

edição, fls. 128/129). Na hipótese, pelo relatório/atestado médico que 

instrui a inicial (ID nº 11289839), sendo o mesmo emitido pela médica 

especialista em Endocrinologia, Dra. Bruna E. Engel Zilki – CRM/MT nº 

7657, não resta dúvida quanto à doença que o Autor possui tampouco a 

urgência da necessária realização da intervenção cirúrgica pretendida, 

nem da omissão dos entes públicos em lhe fornecer o pleiteado nesta 

demanda, motivo mais do que suficiente para justificar a dispensa de 

prévia autorização orçamentária e até de procedimento licitatório, de modo 

que não pode o Poder Judiciário se aventurar a escolher qual o melhor 

tratamento para um doente, interferindo em um diagnóstico que é 

essencialmente técnico. Assim, em obediência aos princípios 

constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado assegurar ao 

paciente o tratamento médico necessário a uma sobrevivência digna, 

direito este que se apresenta como corolário do próprio direito à vida. É 

nesse sentido que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSAO DE TUTELA 

ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAÇAO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. AGRAVO REGIMENTAL. 

1.Consoante expressa determinação constitucional, é dever do Estado 

garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o 

acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas 

necessários à sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196). 

2.O não preenchimento de mera formalidade no caso, inclusão de 

medicamento em lista prévia não pode, por si só, obstaculizar o 

fornecimento gratuito de medicação a portador de moléstia gravíssima, se 

comprovada a respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico 

para tanto capacitado. Precedentes desta Corte. 3.Concedida tutela 

antecipada no sentido de, considerando a gravidade da doença enfocada, 

impor, ao Estado, apenas o cumprimento de obrigação que a própria 

Constituição Federal lhe reserva, não se evidencia plausível a alegação de 

que o cumprimento da decisão poderia inviabilizar a execução dos 

serviços públicos. 4.Agravo Regimental não provido”. (AGRG 

2004/0063271-1 – REL. MIN. EDSON VIDIGAL – D.J.: 25/10/2004). Logo, 

não há que se olvidar que, para fazer valer o Estado Democrático de 

Direito, entre o interesse do Estado (genérico) e o direito fundamental à 

saúde, é inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão. Deste modo, 

à vista do exposto, sobejam presentes os requisitos da tutela de urgência, 

sendo dever deste magistrado o deferimento da medida pleiteada. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada para determinar ao Requerido 

Estado de Mato Grosso que, de forma incontinenti, cumpra com a sua 

obrigação político-constitucional a fim de que seja viabilizado 

IMEDIATAMENTE a realização do procedimento cirúrgico denominado 

“Cirurgia Bariátrica” e a realização dos demais exames e procedimentos 

preparatórios, bem como que assegure a continuidade do tratamento 

necessário para preservar a saúde e a vida do demandante, conforme 

prescrição de médico especialista (ID nº 11289839 e seguintes), 

preferencialmente em hospital conveniado com a rede pública de saúde, 

ou outra unidade hospitalar particular igualmente capacitada para realizar 

a intervenção em testilha, com dispensa de procedimento licitatório, 

consoante prevê o art. 24, da Lei nº 8.666/93, sem qualquer custo para o 

paciente, obedecidas as determinações do médico responsável. 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 Estado de 

Mato Grosso para que cumpra a decisão supra, bem como, 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 impugnar no prazo legal e, após, conclusos para 

sentença. Por derradeiro, consoante o Procedimento de Controle 

Administrativo nº 165 do CNJ, uma vez presentes os requisitos da Lei nº 

1.060/50, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, 

querendo, manifestar-se no presente feito. Nos termos da recomendação 

exarada pelo Conselho Nacional de Justiça na inspeção realizada neste 

Estado, serve a presente decisão como MANDADO. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência, inclusive por Oficial Plantonista. Cuiabá/MT, 18 

de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006105-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. DO AMARAL & CIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA JUCEMAT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1006105-11.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Declaro minha suspeição 

superveniente para atuar no presente feito, por motivo de foro íntimo, nos 

termos do artigo 145, § 1º do CPC/2015. Anote-se e remetam-se os autos 

ao substituto legal, com minhas escusas e as cautelas de praxe, para as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 380 de 669



providências cabíveis. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 

19 de janeiro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038265-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LIMA DA MOTTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1038265-55.2017.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, 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 nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 09 de Janeiro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038362-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO ALVES DAMASCENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1038362-55.2017.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, 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 nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Janeiro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038510-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE ARRUDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1038510-66.2017.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, 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 nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Janeiro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038751-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1038751-40.2017.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, 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 nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Janeiro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038763-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANY PEDRO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1038763-54.2017.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, 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 nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Janeiro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038766-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA RAQUIEL MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1038766-09.2017.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Primeiramente, 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 nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o requerido, para, 

querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de Janeiro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035320-95.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1035320-95.2017.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. Cite-se o requerido, para, querendo, responder a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pelo requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. 

Cuiabá, 18 de Janeiro de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 945928 Nr: 57954-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

 1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se pretendem 

produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua pertinência e o 

objetivo de sua realização, sob pena de preclusão.

2. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 945925 Nr: 57953-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO S.A. SUCESSORA POR INCOPRAÇÃO DE NET 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em conformidade com o despacho de Fls 140, Intimo a parte Autora para 

no prazo legal, se manifestar acerca das provas que ainda pretendam 

produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1030158 Nr: 36853-77.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - PROCURADOR DO ESTADO DE MT. - OAB:7.140-B

 EX POSTIS, nos termos do art. 487, I, do CPC julgo extinto o processo com 

resolução do mérito e por consequência, determino que a parte Requerida 

promova o cancelamento do instrumento de protesto n.º 67011, junto ao 

Cartório do 2º Ofício de Lucas do Rio Verde-MT, no prazo de cinco (05) 

dias, bem como a baixa de eventuais restrições creditícias junto aos 

órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa, etc).(...)Posto isto, condeno 

o Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 

15.000,00 (quinze mil reais), em consonância com os termos do art. 85, §§ 

8º, 2º, do CPC e ao reembolso das custas processuais recolhidas com a 

inicial.Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, 

arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501113-98.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Numero do Processo: 0501113-98.2015.8.11.0041 

EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: SANTA 

MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Autuação 

04/09/2015 Última distribuição 22/02/2016 Valor da causa R$ 4.765,49 Nº 

da CDA 2012 / 0784569 2013 / 0904216 - IPTU 11010 VISTOS, ETC... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta via PJe em 04/09/2015 

pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, através da Procuradoria Fiscal Municipal, em 

relação a SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – 

CNPJ Nº 03.098.825/0001-89, pretendendo receber débito de IPTU, inscrito 

em Dívida Ativa – CDA’s 2012/0784569 e 2013/0904216, que anexou com 

a inicial – ID dos documentos: 321200 e 321201. Foi determinado em 

14/09/2015 pela MMª. Juíza de Direito desta Vara Especializada – Gabinete 

2, Dra. Adair Julieta da Silva, a citação por carta da Empresa Executada, 

interrompendo-se o prazo prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, 

nos termos do Art. 174, inc. I do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 

6860/1980), ID do documento: 325734, a qual retornou ao Juízo SEM a 

efetivação da citação do/a Executado/a, conforme AR devidamente 

juntado aos autos pela Secretaria, ID do documento: 1042280. Em seguida, 

a Procuradoria Fiscal do Município requereu a SUSPENSÃO da presente 

EXECUÇÃO FISCAL, tendo em vista o PARCELAMENTO DO DÉBITO 

FISCAL, ID do documento: 1042280. Eis o relato necessário. DECIDO. 

Considerando que decorreu o prazo de suspensão do processo, face 

parcelamento do débito e uma vez que a Fazenda Pública Municipal NADA 

MANIFESTOU a este Juízo quanto ao seu regular cumprimento até a 

presente data, presumindo-se que inexistem irregularidades a serem 

sanadas nestes autos eletrônicos, razão pela qual DETERMINO: I. 

INTIME-SE (PJe) a Fazenda Pública Municipal, para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento desta Execução Fiscal em caso de não 

cumprimento do parcelamento ou requerer a sua extinção face pagamento 

integral do débito fiscal, no prazo de trinta dias, sob pena de aplicação do 

disposto no § 2º do Art. 40 da Lei nº 6.830/80. II. Decorrido o prazo acima 

(30 DIAS) SEM a manifestação da Fazenda Pública Municipal, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE estes autos imediatamente ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO sem baixa na Distribuição, pelo prazo de CINCO ANOS, a 

contar da distribuição desta Execução Fiscal (04/09/2015). III. Decorrido o 

prazo acima da prescrição intercorrente SEM a manifestação da Fazenda 

Pública Municipal, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE estes autos 

imediatamente À CONCLUSÃO para sentença de extinção, considerando o 

PEQUENO VALOR desta Execução Fiscal, nos termos do § 5º do Art. 40 

da Lei nº 6.830/1980 (LEF). IV. 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). V. O 

desarquivamento destes autos antes do termo da prescrição acima, 

DEPENDERÁ da supressão da falta atribuída à Fazenda Pública Municipal 

Exequente, ou da iniciativa da Parte Executada, que conduza a termo a 

Execução (Prov. nº 13/2013-CGJ). VI. A remessa dos autos ao Arquivo 

Provisório e seu retorno ao Juízo, não estarão sujeitos ao recolhimento de 

custas judiciais e não definem o ônus da sucumbência (Prov. nº 

13/2013-CGJ). VII. INTIME-SE imediatamente a Fazenda Pública Exequente 

deste despacho (PJe). VIII. PUBLIQUE-SE (DJe). Cumpra-se 
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sucessivamente. Cuiabá, 19 de janeiro de 2018. FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa LEI DE EXECUÇÃO 

FISCAL (LEI Nº 6.830/1980) Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da 

execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens 

sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o 

prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta 

vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - 

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 

o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para 

prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o 

arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de 

ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição 

intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 

2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o 

deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor 

seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. 

(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009) FIM

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500984-93.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Numero do Processo: 0500984-93.2015.8.11.0041 

EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO S.A. Autuação 01/09/2015 Última distribuição 22/02/2016 

Valor da causa R$ 2.612,63 Nº da CDA 743123 Polo passivo BANCO 

BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EXECUTADO) 11010 

VISTOS, ETC.... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL distribuída em 01/09/2015 

via PJe pela Procuradoria Fiscal, promovida pelo Município de Cuiabá, em 

relação a BANCO BRADESCO SA – CNPJ Nº 60.746.948/0001-12 

(Contribuinte 315386), pretendendo receber o valor total de R$ 2.612,63-, 

referente a IPTU, cuja CDA foi anexada à inicial, a saber: 743123 (ID dos 

documentos: 319755 e 319756). Em 09/09/2015 a DD. Juíza de Direito 

Titular desta Vara Esp. Execução Fiscal – Gabinete 2, Dra. Adair Julieta da 

Silva, em substituição legal, determinou a citação por carta da Empresa 

Executada (ID do documento: 324066, a qual retornou ao Juízo COM a 

efetivação da citação, segundo Aviso de Recebimento anexado a estes 

autos eletrônicos pela Secretaria (ID do documento: 344065). Em 

22/10/2015 o Banco Executado protocolou petição (ID do documento: 

350318), requerendo ‘a juntada do Comprovante de Depósito (anexo), 

efetuado junto ao BANCO DO BRASIL, no valor de R$ 2.612,63(dois mil 

seiscentos e doze reais e sessenta e três centavos), por meio do ID nº 

081240000003860054, com o fito de promover a GARANTIA DO JUÍZO, de 

forma a ser viabilizado o posterior oferecimento de embargos à execução 

pelo Banco executado, no prazo legal de 30 (trinta) dias contados da data 

do depósito, de acordo com o inciso I, art. 16 da Lei nº 6.830/80.’, 

informando ainda que ‘não fora realizado o pagamento dos honorários 

advocatícios, tendo em vista que o valor depositado NÃO é para liquidar, 

mas apenas para garantir o juízo.’, requerendo também que ‘todas as 

intimações destes autos sejam feitas em nome do Dr. Mauro Paulo Galera 

Mari, OAB/MT 3056, sob pena de nulidade.’. Anexou os documentos de ID 

nºs 350319, 350320 e 350321. É o relatório. DECIDO. Observo que a Carta 

de Citação foi recebida na agência do Banco Executado em 05/10/2015, 

pelo Sr. JOÃO PEREIRA DE MORAES – RG Nº 13794-0, conforme 

Comprovante de Entrega – 9912327430/DR-MT, anexado a estes autos 

eletrônicos pela Secretaria do Juízo no ID do documento: 344066 (AR nº 

interno: 594428). Por outro lado, constato ‘para garantir o Juízo’, foi 

realizado o depósito judicial em dinheiro pelo Banco Executado em 

22/10/2015, ‘com o fito de promover a GARANTIA DO JUÍZO, de forma a 

ser viabilizado o posterior oferecimento de embargos à execução pelo 

Banco executado, no prazo legal de 30 (trinta) dias contados da data do 

depósito, de acordo com o inciso I, art. 16 da Lei nº 6.830/80.’, conforme ID 

do documento: 350319. Além disso, consigno que estão anexados a estes 

autos TRINTA PJe’s, não havendo qualquer vinculação ou identidade 

processual com esta Execução Fiscal que justifique a anexação, sendo 

que DEZOITO deles são ações promovidas pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO, contra o BANCO DO BRASIL SA a saber: 1) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500387-27.2015 - 

multas e demais sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO 

BRADESCO S.A. - Distribuído em: 08/07/2015; 2) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500396-86.2015 - 

multas e demais sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. - Distribuído em: 10/07/2015; 3) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500434-98.2015 - 

multas e demais sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - Distribuído em: 11/08/2015; 4) VARA 

ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 

0500437-53.2015 - multas e demais sanções - ESTADO DE MATO 

GROSSO X BANCO BRADESCO S.A. - Distribuído em: 12/08/2015; 5) 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 

0500452-22.2015 - multas e demais sanções - ESTADO DE MATO 

GROSSO X BANCO BRADESCO S.A. - Distribuído em: 12/08/2015; 6) 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 

0500479-05.2015 - multas e demais sanções - ESTADO DE MATO 

GROSSO X BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. - Distribuído em: 

13/08/2015; 7) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ 

- ExFis 0500747-59.2015 - multas e demais sanções - ESTADO DE MATO 

GROSSO X BANCO BRADESCARD S.A - Distribuído em: 24/08/2015; 8) 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 

0500754-51.2015 - multas e demais sanções - ESTADO DE MATO 

GROSSO X BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. - Distribuído em: 

25/08/2015; 9) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ 

- ExFis 0500799-55.2015 - multas e demais sanções - ESTADO DE MATO 

GROSSO X BANCO BRADESCARD S.A - Distribuído em: 26/08/2015; 10) 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 

0500808-17.2015 - multas e demais sanções - ESTADO DE MATO 

GROSSO X BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - Distribuído em: 

26/08/2015; 11) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE 

CUIABÁ - ExFis 0500811-69.2015 - multas e demais sanções - ESTADO 

DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCARD S.A - Distribuído em: 

26/08/2015; 12) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE 

CUIABÁ - ExFis 0500814-24.2015 - multas e demais sanções - ESTADO 

DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. - Distribuído em: 

26/08/2015; 13) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE 

CUIABÁ - ExFis 0500832-45.2015 - multas e demais sanções - ESTADO 

DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - 

Distribuído em: 27/08/2015; 14) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500945-96.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. - Distribuído em: 31/08/2015; 15) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500946-81.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. - Distribuído em: 31/08/2015; 16) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500947-66.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCARD S.A - 

Distribuído em: 31/08/2015; 17) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500970-12.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCARD S.A - 

Distribuído em: 01/09/2015; 18) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500974-49.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. - Distribuído em: 01/09/2015. Há, ainda, CINCO Execuções Fiscais 

promovidas pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra diversas empresas, 

diferentes do polo passivo BANCO BRADESCO SA, a saber: 1) VARA 

ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 

0500449-67.2015 - multas e demais sanções - ESTADO DE MATO 

GROSSO X ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E 

PARTICIPACOES LTDA - Distribuído em: 12/08/2015; 2) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500807-32.2015 - 

multas e demais sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X CREDI - 21 

PARTICIPACOES LTDA - Distribuído em: 26/08/2015; 3) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500744-07.2015 - 

multas e demais sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS- Distribuído em: 24/08/2015; 4) VARA 

ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 

0500481-72.2015 - multas e demais sanções - ESTADO DE MATO 
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GROSSO X CREDI - 21 PARTICIPACOES LTDA - Distribuído em: 

13/08/2015; 5) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ 

- ExFis 0500482-57.2015 - multas e demais sanções - ESTADO DE MATO 

GROSSO X CREDI - 21 PARTICIPACOES LTDA - Distribuído em: 

13/08/2015. Encontra-se ainda vinculado/anexado a esta Execução Fiscal 

nº 0500984-93/2015, a seguinte Execução Fiscal promovida pela Fazenda 

Pública Municipal, cujo polo passivo também não possui qualquer vínculo 

com o BANCO BRADESCO SA, a saber: VARA ESP. DE EXECUÇÃO 

FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ - ExFis 0500689-56.2015 - multas e demais 

sanções - Cuiabá Prefeitura Municipal X RIGOR EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACOES S/A - Distribuído em: 18/02/2016. Assim, CHAMO O 

PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor que proceda 

imediatamente à desvinculação dos autos acima nominados, desta 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0500984-93/2015, CERTIFICANDO-SE EM CADA 

UM DELES e nesta Execução Fiscal sobre a data da VINCULAÇÃO, o 

motivo, bem como o fundamento da necessária DESVINCULAÇÃO. Em 

seguida, proceda-se à REDISTRIBUIÇÃO no Sistema PJe dos referidos 

PJe’s, imediatamente REMETENDO-SE os referidos autos eletrônicos À 

CONCLUSÃO ao Juízo competente cada um deles. DETERMINO, também, 

que mantenham-se vinculados a esta EXECUÇÃO FISCAL Nº 

0500984-93/2015 apenas os TRES PJ’s, promovidos pelo Município de 

Cuiabá em relação ao BANCO BRADESCO SA, a saber: 1) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ - ExFis 0500985-78.2015 - 

multas e demais sanções - Cuiabá Prefeitura Municipal X BANCO 

BRADESCO S.A. - Distribuído em: 22/02/2016; 2) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ - ExFis 0501039-44.2015 - 

multas e demais sanções - Cuiabá Prefeitura Municipal X BANCO 

BRADESCO S.A. - Distribuído em: 18/02/2016; 3) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ - ExFis 0501041-14.2015 - 

multas e demais sanções - Cuiabá Prefeitura Municipal X BANCO 

BRADESCO S.A. - Distribuído em: 22/02/2016, bem como os autos dos 

EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 0503321-55.2015, interpostos em relação à 

esta EXECUÇÃO Fiscal, CERTIFICANDO-SE em cada um dos referidos 

autos. Após, DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente, 

pelo prazo de dez dias, para se manifestar quanto ao depósito efetuado 

em garantia do Juízo nesta Execução Fiscal. Decorrido o prazo acima (dez 

dias), com ou sem manifestação Fazendária, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO. INTIMEM-SE (PJe). 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 20 de janeiro 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

fcoa

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501041-14.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Numero do Processo: 0501041-14.2015.8.11.0041 

EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: BANCO 

BRADESCO S.A. Autuação 02/09/2015 Última distribuição 22/02/2016 

Valor da causa R$ 22.880,00 Dados específicos da Classe Nº da CDA 

2015 / 1242949 VISTOS, ETC.... Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL 

distribuída em 01/09/2015 via PJe pela Procuradoria Fiscal, promovida pelo 

Município de Cuiabá, em relação a BANCO BRADESCO SA – CNPJ Nº 

60.746.948/0001-12 (Contribuinte 734815299), pretendendo receber o 

valor total de R$ 2.612,63-, referente a IPTU, cuja CDA foi anexada à 

inicial, a saber: 1242949 (ID dos documentos: 319755 e 320740). Em 

09/09/2015 a DD. Juíza de Direito Titular desta Vara Esp. Execução Fiscal 

– Gabinete 2, Dra. Adair Julieta da Silva, em substituição legal, determinou 

a citação por carta da Empresa Executada (ID do documento: 325055), a 

qual retornou ao Juízo COM a efetivação da citação, segundo Aviso de 

Recebimento anexado a estes autos eletrônicos pela Secretaria (ID do 

documento: 3661144 e 3661192). Em 18/03/2015 o Banco Executado 

protocolou petição (ID do documento: 550708), requerendo ‘a juntada do 

comprovante de pagamento realizado em 24/02/2016, no valor de R$ 

25.463,75 (vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta e três reais e setenta 

e cinco centavos), para garantia do juízo, uma vez que serão 

apresentados embargos no devido prazo legal. Por fim, requer que as 

intimações destinadas ao requerido neste processo sejam efetuadas em 

nome do advogado EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB/MT 13.431-A, sob pena de nulidade, conforme art. 236, §1º do CPC. ’. 

Anexou os documentos de ID nºs 550727, 550727, 550730 e 550731. Em 

17/03/2017 a Fazenda Pública Municipal protocolou petição, anexando a 

CDA executada devidamente atualizada, afirmando que ‘a ré não efetuou o 

pagamento da dívida, tampouco ofertou qualquer espécie de defesa com o 

objetivo de impugnar a cobrança. Logo, tendo em vista a ausência de 

garantia do Juízo, requer-se a adoção das providências necessárias com 

o fito de se promover a Penhora de eventual numerário da parte devedora, 

mantido em contas bancárias, por meio do sistema eletrônico BACEN-JUD, 

que deverá recair sobre a quantia do crédito em cobrança, que hoje 

perfaz a importância R$ 32.088,16 (trinta e dois mil e oitenta e oito reais e 

dezesseis centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa devidamente 

atualizada, anexa.’ (ID documento: 5542085). É o relatório. DECIDO. 

Observo que a Carta de Citação foi recebida na agência do Banco 

Executado em 11/12/2015, pela Sra. MARCIA G. – RG Nº 1241737, 

conforme Comprovante de Entrega – 9912327430/DR-MT, anexado a 

estes autos eletrônicos pela Secretaria do Juízo no ID do documento: 

3661192 (AR nº interno: 828110). Por outro lado, constato ‘para garantir o 

Juízo’, em 18/03/2016 foi informado que foi realizado o depósito judicial em 

dinheiro pelo Banco Executado em 24/02/2016, ‘com o fito de promover a 

GARANTIA DO JUÍZO, de forma a ser viabilizado o posterior oferecimento 

de embargos à execução pelo Banco executado, no prazo legal de 30 

(trinta) dias contados da data do depósito, de acordo com o inciso I, art. 16 

da Lei nº 6.830/80.’, conforme ID dos documentos: 550708 e 550727. Além 

disso, consigno que estão anexados a estes autos TRINTA E DOIS PJe’s, 

não havendo qualquer vinculação ou identidade processual com esta 

Execução Fiscal que justifique a anexação, sendo que DEZOITO deles são 

ações promovidas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o BANCO 

BRADESCO SA a saber: 1) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500387-27.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCO S.A. - 

Distribuído em: 08/07/2015; 2) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ -ExFis 0500396-86.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. - Distribuído em: 10/07/2015; 3) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500434-98.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A - Distribuído em: 11/08/2015; 4) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500437-53.2015 - 

multas e demais sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO 

BRADESCO S.A. - Distribuído em: 12/08/2015; 5) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500452-22.2015 - 

multas e demais sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO 

BRADESCO S.A. - Distribuído em: 12/08/2015; 6) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500479-05.2015 - 

multas e demais sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. - Distribuído em: 13/08/2015; 7) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500747-59.2015 - 

multas e demais sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO 

BRADESCARD S.A - Distribuído em: 24/08/2015; 8) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500754-51.2015 - 

multas e demais sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. - Distribuído em: 25/08/2015; 9) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500799-55.2015 - 

multas e demais sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO 

BRADESCARD S.A - Distribuído em: 26/08/2015; 10) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500807-32.2015 - 

multas e demais sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X CREDI - 21 

PARTICIPACOES LTDA - Distribuído em: 26/08/2015; 11) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500808-17.2015 - 

multas e demais sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - Distribuído em: 26/08/2015; 12) 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 

0500811-69.2015 - multas e demais sanções - ESTADO DE MATO 

GROSSO X BANCO BRADESCARD S.A - Distribuído em: 26/08/2015; 13) 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 

0500814-24.2015 - multas e demais sanções - ESTADO DE MATO 

GROSSO X BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. - Distribuído em: 

26/08/2015; 14) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE 
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CUIABÁ - ExFis 0500832-45.2015 - multas e demais sanções - ESTADO 

DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - 

Distribuído em: 27/08/2015; 15) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500945-96.2015 - MULTAS E DEMAIS 

SANÇÕES - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A - Distribuído em: 31/08/2015; 16) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500946-81.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. - Distribuído em: 31/08/2015; 17) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500970-12.2015 - multas e demais 

sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCARD S.A - 

Distribuído em: 01/09/2015; 18) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500974-49.2015.8.11.0041 - multas e 

demais sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. - Distribuído em: 01/09/2015. Há, ainda, QUATRO 

Execuções Fiscais promovidas pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra 

diversas empresas, diferentes do polo passivo BANCO BRADESCO SA, a 

saber: 1) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - 

ExFis 0500449-67.2015 - multas e demais sanções - ESTADO DE MATO 

GROSSO X ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E 

PARTICIPACOES LTDA - Distribuído em: 12/08/2015; 2) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 0500744-07.2015 - 

multas e demais sanções - ESTADO DE MATO GROSSO X MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS - Distribuído em: 24/08/2015; 3) 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - ExFis 

0500481-72.2015 - multas e demais sanções - ESTADO DE MATO 

GROSSO X CREDI - 21 PARTICIPACÕES LTDA - Distribuído em: 

13/08/2015; 4) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ 

- ExFis 0500482-57.2015 - multas e demais sanções - ESTADO DE MATO 

GROSSO X CREDI - 21 PARTICIPACÕES LTDA - Distribuído em: 

13/08/2015. Encontra-se ainda vinculado/anexado a esta Execução Fiscal 

nº 0501041-14/2015, a seguinte Execução Fiscal promovida pela Fazenda 

Pública Municipal, cujo polo passivo também não possui qualquer vínculo 

com o BANCO BRADESCO SA, a saber: VARA ESP. DE EXECUÇÃO 

FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ - ExFis 0500689-56.2015 - multas e demais 

sanções - Cuiabá Prefeitura Municipal X RIGOR EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACOES S/A - Distribuído em: 18/02/2016. É o relatório. DECIDO. 

Observo que a Carta de Citação foi recebida na agência do Banco 

Executado em 05/10/2015, pela Sra. CLAUDIA G. – RG Nº 13794-0, 

conforme Comprovante de Entrega – 9912327430/DR-MT, anexado a 

estes autos eletrônicos pela Secretaria do Juízo no ID do documento: 

344066 (AR nº interno: 594428). Por outro lado, constato que ‘para 

garantir o Juízo’, foi realizado o depósito judicial em dinheiro, no valor de 

R$ 25.463,75- pelo Banco Executado em 24/02/2016, ‘com o fito de 

promover a GARANTIA DO JUÍZO, de forma a ser viabilizado o posterior 

oferecimento de embargos à execução pelo Banco executado, no prazo 

legal de 30 (trinta) dias contados da data do depósito, de acordo com o 

inciso I, art. 16 da Lei nº 6.830/80.’, conforme ID dos documentos: 550708 

e 550727. E sobre o depósito em dinheiro pelo Banco executado, a 

Fazenda Pública Municipal nada manifestou na petição de ID nº 5542085. 

Assim, CHAMO O PROCESSO À ORDEM, para DETERMINAR ao Sr. Gestor 

que proceda imediatamente à desvinculação dos autos acima nominados, 

desta EXECUÇÃO FISCAL Nº 0501041-14/2015, promovidos pela Fazenda 

Pública Estadual e pela Fazenda Pública Municipal, mas contra Empresa 

diversa do Banco Executado nestes autos eletrônicos, CERTIFICANDO-SE 

EM CADA UM DELES e nesta Execução Fiscal sobre a data da 

VINCULAÇÃO, o motivo, bem como o fundamento da necessária 

DESVINCULAÇÃO. Em seguida, proceda-se à REDISTRIBUIÇÃO no 

Sistema PJe dos referidos PJe’s, imediatamente REMETENDO-SE os 

referidos autos eletrônicos À CONCLUSÃO ao Juízo competente. 

DETERMINO, também, que mantenham-se vinculados a esta EXECUÇÃO 

FISCAL Nº 0501041-14/2015 apenas os SETE PJ’s, de Execuções Fiscais 

promovidas pelo Município de Cuiabá em relação ao BANCO BRADESCO 

SA, a saber: 1) VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ 

- ExFis 0501039-44.2015 - multas e demais sanções - Cuiabá Prefeitura 

Municipal X BANCO BRADESCO S.A. - Distribuído em: 18/02/2016; 2) 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ - ExFis 

0500941-59.2015 - multas e demais sanções - Cuiabá Prefeitura Municipal 

X BANCO BRADESCO S.A. - Distribuído em: 11/02/2016; 3) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ - ExFis 0501039-44.2015 - 

multas e demais sanções - Cuiabá Prefeitura Municipal X BANCO 

BRADESCO S.A. - Distribuído em: 18/02/2016; 4) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ - ExFis 0500985-78.2015 - 

multas e demais sanções - Cuiabá Prefeitura Municipal X BANCO 

BRADESCO S.A. - Distribuído em: 22/02/2016; 5) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ - ExFis 0500951-06.2015 - 

multas e demais sanções - Cuiabá Prefeitura Municipal X BANCO 

BRADESCO S.A. - Distribuído em: 17/02/2016; 6) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ - ExFis 0500984-93.2015- 

multas e demais sanções - Cuiabá Prefeitura Municipal X BANCO 

BRADESCO S.A. - Distribuído em: 22/02/2016; 7) VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE CUIABÁ - ExFis 0500941-59.2015 - 

multas e demais sanções - Cuiabá Prefeitura Municipal X BANCO 

BRADESCO S.A. - Distribuído em: 11/02/2016.; bem como os EMBARGOS 

À EXECUÇÃO Nº 1004331-43.2016 - Distribuído em: 28/03/2016. Após, 

DÊ-SE VISTAS (PJe) à Fazenda Pública Municipal Exequente desta 

Execução Fiscal nº 0501041-14/2015, pelo prazo de dez dias, para se 

manifestar quanto ao depósito efetuado em garantia do Juízo nesta 

Execução Fiscal, uma vez que na petição datada de 17/03/2017 - ID do 

documento: 5542085 nada mencionou sobre a petição do Banco 

Executado protocolada em 18/03/2016 - ID dos documentos: nº 550708 e 

550727. Decorrido o prazo acima (dez dias), com ou sem manifestação 

Fazendária, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade das petições das Partes 

nestes autos eletrônicos e voltem os autos À CONCLUSÃO. INTIMEM-SE 

(PJe). PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 21 de 

janeiro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0503321-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Numero do Processo: 0503321-55.2015.8.11.0041 

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A. EMBARGADO: PREFEITURA DE 

CUIABA Autuação 18/11/2015 Última distribuição 11/02/2016 Valor da 

causa R$ 2.612,63 - EXECUÇÃO FISCAL Nº 0500984-60/2015 – CDA nº 

743123 (Contribuinte 315386) Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL interposta em 18/11/2015 pelo BANCO 

BRADESCO S.A. – CNPJ Nº 60.746.948/0001-12, em relação ao MUNICÍPIO 

DE CUIABÁ, pretendendo a suspensão da EXECUÇÃO FISCAL Nº 

0500984-93/2015 até julgamento definitivo dos embargos à execução; que 

sejam acolhidos os embargos, julgando-se extinta a execução fiscal em 

razão da ‘inexistência da infração apontada na CDA, bem como pela 

ausência de menção do dispositivo de lei que determinado o supostamente 

descumprido pelo banco Embargante’ (sic); condenação da Prefeitura 

Municipal de Cuiabá em honorários advocatícios equivalente a 20% do 

valor da causa, fixado em R$ 2.612,63- (ID do documento: 367174). Em 

04/02/2016, face o advento do PROVIMENTO Nº 03/2016/CM, pela Dra. 

Adair Julieta da Silva, DD. Juíza de Direito Titular do Gabinete 1 – Fazenda 

Pública Estadual desta Vara Esp. de Execução Fiscal, foi determinada a 

redistribuição dos autos eletrônicos a este Juízo do Gabinete 1 – Fazenda 

Pública Municipal da Vara Esp. Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (ID 

do documento: 487938). Os autos eletrônicos foram redistribuídos em 

11/02/2016 à este Gabinete 1 da Vara de Execução Fiscal (ID do Evento: 

436655). Eis o relatório necessário. DECIDO. Dando prosseguimento a 

estes Embargos à Execução, CERTIFIQUE-SE nestes autos virtuais de 

Embargos à Execução Fiscal, sobre o cumprimento integral da 

determinação proferida por este Juízo nos autos principais do PJe 

EXECUÇÃO FISCAL nº 0500984-60/2015, quanto ‘à desvinculação’ 

daquela Execução Fiscal dos VINTE E TRÊS autos eletrônicos ali 

nominados, propostos pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como de 

UMA Execução Fiscal promovida pelo Município de Cuiabá em relação à 

empresa privada que não possui vínculo algum com o Banco 

Executado-Embargante. Após, DÊ-SE VISTAS à Fazenda Pública Municipal 

Exequente-Embargada destes EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº 

0503321-55/2015, assim como da respectiva EXECUÇÃO FISCAL Nº 
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0500984-60/2015, para se manifestar em dez dias, sobre a 

garantia/depósito e impugnar, querendo, estes Embargos à Execução 

Fiscal. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação Fazendária, 

CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade ou inexistência da manifestação e 

voltem os dois autos À CONCLUSÃO. INTIMEM-SE (PJe) e PUBLIQUE-SE 

(DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 22 de janeiro de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito fcoa

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29000 Nr: 988-30.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU GENEROSO POMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIZEU GENEROSO POMA, Cpf: 

44686978904, 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: 28/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de ELIZEU 

GENEROSO POMA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

MULTA POR TRANSPORTAR MADEIRA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO 

COMPETENTE, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1677/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/11/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 14.037,43

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31707 Nr: 1247-83.2014.811.0053

 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): ANDRE LUIZ GOMES FERREIRA, EVERALDO 

COELHO SOUZA, TANCREDO MOREIRA LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TANCREDO MOREIRA LINO, Cpf: 

01201928109, Rg: 1.415.639-3, Filiação: Ana Rosa Moreira Lino e Odário 

de Almeida Lino, data de nascimento: 31/12/1984, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, represenante comercial, Telefone 9334-5453. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Penal proposta por Ministério Público 

em face do TANCREDO MOREIRA LINO, incurso nas penas do artigo 34, 

parágrafo único, inciso I, da Lei n° 9.605/98 c/c art. 29 do Código Penal

Despacho: Vistos em correição. 1. DEFIRO o pedido ministerial formulado à 

fl. 84.2. CITE-SE o réu TANCREDO MOREIRA LINO, 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 argüir 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.ºNão 

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. Não sendo 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, façam-me os autos conclusos para ordenar o feito.6. 

Cumpra-se.Cuiabá, 21 de novembro de 2017.Rodrigo Roberto CurvoJuiz 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NEUBIENY ALMEIDA 

SILVA, digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017

Renata Maura Pires Santos Paim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25175 Nr: 56-76.2015.811.0082

 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): AFRANIO CESAR MIGLIARI, ADENIR 

RODRIGUES AUGUSTO, EDSON GONÇALVES DOS SANTOS, 

HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARCOS 

REMPEL - OAB:23902, JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE 

HEEMANN - OAB:OAB/MT 8.723, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 Vistos.

Cuida-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em 

face de AFRÂNIO CÉSAR MIGLIARI, imputando-lhes as condutas 

tipificadas nos artigos 171, §3º (estelionato), 288 (quadrilha ou bando, 

antes da alteração promovida pela Lei n. 12.850/2013), 317, §2º 

(corrupção passiva privilegiada) e 321, parágrafo único (advocacia 

administrativa), c/c art. 327, §2º, todos do Código Penal, c/c os artigos 38 

(destruição de florestas de preservação permanente), 46, parágrafo único 

(depósito/transporte de produto vegetal sem licença válida), 50 

(destruição de floresta protetora), 50-A (desmatamento em terras públicas 

ou devolutas), 66 (falsidade ambiental), 67 (concessão de licença 

irregular), 68 (omissão de dever legal de relevante interesse ambiental) e 

69-A (falsidade de laudo, estudo ou relatório ambiental), todos da Lei n. 

9.605/1998, tudo c/c artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

Também foram denunciados WALDEMAR ISOTTO, HILDEBRANDO JOSÉ 

PAIS DOS SANTOS, ADENIR RODRIGUES AUGUSTO, EDSON 

GONÇALVES DOS SANTOS e LUANA RIBEIRO GASPAROTTO, sendo-lhes 

imputadas as condutas tipificadas nos artigos 171, §3º (estelionato), 288 

(quadrilha ou bando, antes da alteração promovida pela Lei n. 

12.850/2013) e 321, parágrafo único (advocacia administrativa), todos do 

Código Penal, c/c os artigos 38 (destruição de florestas de preservação 

permanente), 46, parágrafo único (depósito/transporte de produto vegetal 

sem licença válida), 50 (destruição de floresta protetora), 50-A 

(desmatamento em terras públicas ou devolutas), 66 (falsidade ambiental), 

67 (concessão de licença irregular), 68 (omissão de dever legal de 

relevante interesse ambiental) e 69-A, (falsidade de laudo, estudo ou 

relatório ambiental na modalidade culposa), todos da Lei n. 9.605/1998, c/c 

artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.

A ação penal em epígrafe é resultado do desmembramento da Ação Penal 

n. 5739-33.2012.4.01.3600, distribuída à 5ª Vara da Seção Judiciária 

Federal de Mato Grosso, iniciada com a denúncia confeccionada pelo 

Ministério Público Federal após a conclusão de investigações promovidas 

pela Polícia Federal (Superintendência Regional no Estado de Mato 

Grosso) com o objetivo de apurar crimes relacionados à extração e 

comércio ilegal de madeiras supostamente retiradas de áreas públicas 

federais submetidas a regime de especial proteção ambiental.

Infere-se dos autos que a denúncia foi recebida pelo Juízo Federal em 
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decisão proferida em 19-11-2012 (fls. 1.928/1.936). Na oportunidade, 

optou-se por determinar o desmembramento do feito inicial com o fito de 

imprimir maior celeridade na instrução criminal, já que foram denunciadas 

171 (cento e cinquenta e seis) pessoas naturais e jurídicas, sem prejuízo 

dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, 

considerando, como ponto de partida, as propriedades rurais em que 

ocorreram fraudes nas aprovações de planos florestais.

A presente Ação Penal, relacionada à propriedade rural denominada 

Fazenda Santa Bárbara – Caso n. 29, seguia seu curso natural na 5ª Vara 

Federal de Mato Grosso, com citações e apresentações de respostas à 

acusação, até que o Juízo Federal reconheceu a incompetência para 

processá-la e julgá-la, sob o argumento de que não restou demonstrada 

“qualquer violação a interesse da União” a justificar o seu prosseguimento 

na Justiça Federal (fls. 2.723/2.728).

 Ao aportar nesta especializada, determinei o envio da ação penal ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (fl. 2.736).

Ao tempo que reforça a incompetência absoluta da Justiça Federal para o 

processamento e o julgamento da presente ação penal, o representante 

do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer: A) a declaração de nulidade 

dos atos decisórios praticados pelo Juízo Federal, em especial o 

recebimento da denúncia, bem assim a nulidade dos demais atos 

processuais dele decorrentes; B) o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva dos denunciados em relação aos delitos descritos nos 

artigos 46, parágrafo único (depósito/transporte de produto vegetal sem 

licença válida) e 50 (destruição de floresta protetora), ambos da Lei n. 

9.605/1998, bem assim em relação aos delitos descritos nos artigos 317, 

§2º (corrupção passiva privilegiada), art. 321, parágrafo único (advocacia 

administrativa) e art. 327, §2º, todos do Código Penal; C) o arquivamento 

do feito em relação aos denunciados WALDEMAR ISOTTON e LUANA 

RIBEIRO GASPAROTTO, pois as provas constantes nos autos não indicam 

suas participações no evento criminoso narrado na denúncia; D) o 

arquivamento dos autos em relação ao denunciados ADENIR RODRIGUES 

AUGUSTO, HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, EDSON 

GONÇALVES DOS SNATOS e AFRÂNIO CESAR MIGLIARI quanto aos 

crimes descritos nos artigos 50-A (desmatamento em terras públicas ou 

devolutas), 66 (falsidade ambiental), 68 (omissão de dever legal de 

relevante interesse ambiental) e 69-A (falsidade de laudo, estudo ou 

relatório ambiental), todos da Lei n. 9.605/1998, bem assim dos crimes 

descritos nos artigos 171, §3º (estelionato), c/c 288 (quadrilha ou bando, 

antes da alteração promovida pela Lei n. 12.850/2013), ambos do Código 

Penal, diante da falta de justa causa para o exercício da ação penal; e E) o 

recebimento da denúncia que oferece em face de AFRÂNIO CÉSAR 

MIGLIARI pelo cometimento dos crimes descritos no art. 67, caput 

(concessão de licença irregular), c/c art. 38 (destruição de florestas de 

preservação permanente), ambos da Lei n. 9.605/1998, ADENIR 

RODRIGUES AUGUSTO e HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS pelo 

cometimento dos crimes descritos no art. 38 (destruição de florestas de 

preservação permanente) da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 299, do Código 

Penal, e em face de EDSON GONÇALVES DOS SANTOS pelo cometimento 

dos crimes descritos no art. 67, caput (concessão de licença irregular) da 

Lei n. 9.605/1998, c/c art. 299, do Código Penal.

É o relatório. DECIDO.

1. QUANTO À NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS PELO 

JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DE MATO GROSSO.

O texto constitucional é de clareza meridiana ao afirmar que “Ninguém 

será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente” 

(CF, art. 5º, inciso LIII).

Conforme dito acima, o Juízo da 5ª Vara Federal de Mato Grosso, onde a 

ação penal foi inicialmente distribuída e era processada, declinou da 

competência por constatar a inexistência de violação a interesse da União 

a justificar o seu prosseguimento na Justiça Federal.

Não é demais ressaltar que a competência em razão da matéria é 

absoluta. Desse modo, não se permite a sua alteração, tampouco sua 

prorrogação, resultando na declaração de nulidade dos atos processuais 

praticados pelo juízo incompetente, conforme dispõe o art. 564, inciso I, 

c/c art. 567, ambos do Código de Processo Penal. In verbis:

“Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

I – por incompetência, suspeição ou suborno do juiz;

[...].

Art. 567. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, 

devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao 

juiz competente.”

Nesse ponto, convém lembrar a lição de Nestor Távora e Rosmar 

Rodrigues:

 “Em que pese a lei não ter distinguido entre competência absoluta ou 

relativa, há de se reconhecer que em se tratando de incompetência 

absoluta, não só os atos decisórios, mas também os instrutórios devem 

ser reputados imprestáveis. Se a incompetência é relativa, é que se 

aproveitam os atos de prova, restando imprestáveis os atos decisórios.” 

(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito 

Processual Penal. 8ª ed. ver. ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2013. p. 

280). [sem destaque no original]

Ademais, não é o caso de se ratificar os atos processuais já praticados, 

tendo em vista que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, titular da ação 

penal, assim não o fez.

Nesses termos, imperioso reconhecer a nulidade do único ato decisório 

promovido no juízo incompetente, qual seja, o recebimento da denúncia 

ofertada pelo Ministério Público Federal, ocorrido em 19-11-2012 (fls. 

1.928/1.936).

Por outro lado, não há que se falar em nulidade dos atos instrutórios, já 

que esta fase ainda não havia iniciado no juízo incompetente em relação à 

ação penal em epígrafe.

2. QUANTO À PRESCRIÇÃO DOS CRIMES IMPUTADOS NA DENÚNCIA 

OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

Segundo o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, as punibilidades dos crimes 

descritos nos artigos 46, parágrafo único (depósito/transporte de produto 

vegetal sem licença válida) e 50 (destruição de floresta protetora), ambos 

da Lei n. 9.605/1998, bem assim as punibilidades dos crimes descritos nos 

artigos 317, §2º (corrupção passiva privilegiada) e art. 321, parágrafo 

único (advocacia administrativa), ambos do Código Penal, devem ser 

extintas, tendo em vista a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 

107, inciso VI, do Código Penal.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que o reconhecimento da prescrição é 

matéria de ordem pública. Logo, poderá ser alegada em qualquer fase do 

processo, devendo ser pronunciada assim que reconhecida, consoante 

norma cogente do art. 61, do Código de Processo Penal. Aliás, a 

prescrição da pretensão punitiva do Estado sobrepõe-se a qualquer outra 

questão e precede, inclusive, a análise do mérito da própria ação penal.

Passo agora a análise pormenorizada dos dispositivos penais atribuídos 

aos denunciados, à luz da prescrição da pretensão punitiva estatal.

2.1. QUANTO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA PRIVILEGIADA E 

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA.

Dispõem os artigos 317, §2º e 321, parágrafo único, ambos do Código 

Penal:

“Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 

indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em 

razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

[...].

 § 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, 

com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de 

outrem:

 Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.”

“Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 

administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:

Parágrafo único - Se o interesse é ilegítimo:

Pena - detenção, de três meses a um ano, além da multa.” [sem destaque 

no original]

Infere-se que aos tipos penais acima transcritos são atribuídas as penas 

privativa de liberdade e/ou multa, sendo fixado para aquela, pena máxima 

de 01 (um) ano.

Os crimes cujas penas privativas de liberdade não sejam superiores a 01 

(um) ano ou, sendo superior, não excedam a dois, prescrevem em 04 

(quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Frise-se, 

que a pena de multa segue o prazo estabelecido para a pena privativa de 

liberdade (art. 114, II, do CP).

Tendo em vista que o recebimento da denúncia é nulo nos termos 

consignados no item 1, e considerando a data de 25-5-2009 como marco 

inicial para a contagem do prazo prescricional, uma vez que foi nesta data 

que a SEMA expediu a AUTEX-PMFS n. 778/2009 referente a Fazenda 

Santa Bárbara, localizada no Município de Juara (MT), verifica-se que, 

entre a data dos fatos até a presente data, transcorreram mais de 07 

(sete) anos e 08 (oito) meses, situação que implica no reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva.
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 Não é demais asseverar que, a análise da prescrição à luz das regras 

pertinentes ao concurso de crimes, é feita isoladamente para cada crime, 

conforme preceitua o art. 119, do Código Penal: “No caso de concurso de 

crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, 

isoladamente”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. 

USO DE DOCUMENTO FALSO. CONCURSO MATERIAL. PRESCRIÇÃO. 

ART. 119 DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. 

EMBARGOS ACOLHIDOS.

 1. Nos termos do art. 119, do Código Penal, a análise da extinção da 

punibilidade em casos de concurso material deve ser feita isoladamente 

para cada um dos crimes.

 2. In casu, tendo sido a pena para o crime de estelionato fixada em um 

ano, e para o de uso de documento falso em dois anos, decorridos seis 

anos da sentença condenatória, último março interruptivo da prescrição, é 

de rigor declarar a extinção da punibilidade do réu, a teor dos arts. 109, V 

e 110, § 1º do Código Penal.

 3. Embargos acolhidos para declarar, em razão da prescrição, extinta a 

punibilidade do embargante.” (STJ - EDcl no REsp n. 993153 MG 

2007/0231612-9. Quinta Turma. Relator Ministro JORGE MUSSI. Julgado em 

14-9-2010. Publicado em 4-10-2010. [sem destaques no original].

Portanto, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva 

dos denunciados em relação aos crimes de corrupção passiva privilegiada 

(CP, art. 317, §2º) e advocacia administrativa (CP, art. 321, parágrafo 

único), com fundamento no art. 109, inciso V, do CP.

2.2. QUANTO AOS CRIMES DE DEPÓSITO/TRANSPORTE DE PRODUTO 

VEGETAL SEM LICENÇA VÁLIDA E DE DESTRUIÇÃO DE FLORESTA 

PROTETORA.

Dispõe o art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/1998:

 “Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, 

lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição 

de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem 

munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final 

beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, 

tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros 

produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da 

viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.” 

[sem destaque no original]

Dispõe o art. 50 da Lei n. 9.605/1998:

“Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação 

fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.” [sem destaque no 

original]

Infere-se que aos tipos penais acima transcritos são atribuídas as penas 

privativa de liberdade e multa, sendo fixado para aquela, pena máxima de 

01 (um) ano.

Os crimes cujas penas privativas de liberdade não sejam superiores a 01 

(um) ano ou, sendo superior, não excedam a dois, prescrevem em 04 

(quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Frise-se, 

que a pena de multa segue o prazo estabelecido para a pena privativa de 

liberdade (art. 114, II, do CP).

Tendo em vista que o recebimento da denúncia é nulo nos termos 

consignados no item 1, e considerando a data de 29-01-2010 como marco 

inicial para a contagem do prazo prescricional, data em que, segundo a 

própria acusação, houve a emissão de GFs pelo Empreendimento Fazenda 

Santa Bárbara, CC-SEMA n. 3501, verifica-se que, entre a data dos fatos 

até a presente data, transcorreram mais de 07 (sete) anos, situação que 

implica no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

 Conforme mencionado no subitem 2.1., a análise da prescrição à luz das 

regras pertinentes ao concurso de crimes, é feita isoladamente para cada 

crime, conforme preceitua o art. 119, do Código Penal: “No caso de 

concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de 

cada um, isoladamente”.

Portanto, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva 

dos denunciados em relação aos crimes de depósito/transporte de 

produto vegetal sem licença válida (art. 46, parágrafo único, da Lei n. 

9.605/1998) e de destruição de floresta protetora (art. 50, da Lei n. 

9.605/1998), com fundamento no art. 109, inciso V, do CP.

3. QUANTO AOS CRIMES DE DESMATAMENTO EM TERRAS PÚBLICAS OU 

DEVOLUTAS, FALSIDADE AMBIENTAL, OMISSÃO DE DEVER LEGAL DE 

RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL, FALSIDADE DE LAUDO, ESTUDO OU 

RELATÓRIO AMBIENTAL, ESTELIONATO E QUADRILHA OU BANDO.

 O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL pugna pelo 

arquivamento dos autos em relação aos crimes descritos nos artigos 50-A 

(desmatamento em terras públicas ou devolutas), 66 (falsidade ambiental), 

68 (omissão de dever legal de relevante interesse ambiental) e 69-A 

(falsidade de laudo, estudo ou relatório ambiental), todos da Lei n. 

9.605/1998, bem assim dos crimes descritos nos artigos 171, §3º 

(estelionato) e 288 (quadrilha ou bando, antes da alteração promovida pela 

Lei n. 12.850/2013), ambos do Código Penal, argumentado:

“[...] da análise pormenorizada do conjunto probatório que amparou a inicial 

acusatória, relativamente ao ‘CASO 29 – Fazenda Santa Bárbara’, 

conclui-se que não há nenhum elemento de prova acerca da ocorrência 

dos crimes tipificados nos arts. 50-A, 66, 68, 69-A, da Lei n. 9.605/1998, 

bem como que inexistem indícios suficientes de que DENIR RODRIGUES 

AUGUSTO, HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, EDSON 

GONÇALVES DOS SANTOS, WALDEMAR ISOTTON, LUANA RIBEIRO 

GASPAROTTO e AFRÂNIO CESAR MIGLIARI tenham se associado em 

quadrilha ou bando, de forma estável e permanente, par ao fim de cometer 

crimes, ou de que tenham obtido, para si ou para outrem, vantagem ilícita, 

em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante 

artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, condutas previstas nos 

arts. 171, §3º, e 288, do Código Penal;

[...] embora WALDEMAR ISOTTON e LUANA RIBEIRO GASPAROTTO 

tenham sido denunciados pela prática de diversos crimes ocorridos no 

âmbito da ‘Fazenda Santa Bárbara’, depreende-se dos autos que o 

primeiro sequer figurava como proprietário do imóvel à época dos fatos e 

que a segunda fora apenas mencionada em algumas interceptações 

telefônicas.”

 Desse modo, diante da falta de justa causa para o exercício da ação 

penal, o arquivamento é medida que se impõe.

 Por fim, vale lembrar que surgindo novas provas, o MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL terá aptidão para oferecer denúncia, desde que ainda não 

esteja extinta a punibilidade, nos termos da Súmula n. 524 do STF: 

“Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do 

promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas 

provas”.

4. QUANTO À DENÚNCIA OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL pugna pelo 

recebimento da denúncia ofertada em face de AFRÂNIO CÉSAR MIGLIARI 

pelo cometimento dos crimes descritos no art. 67, caput (concessão de 

licença irregular) e art. 38 (destruição de florestas de preservação 

permanente), ambos da Lei n. 9.605/1998, ADENIR RODRIGUES AUGUSTO 

e HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS pelo cometimento dos crimes 

descritos no art. 38 (destruição de florestas de preservação permanente) 

da Lei n. 9.605/1998, c/c art. 299 (falsidade ideológica) do Código Penal, e 

em face de EDSON GONÇALVES DOS SANTOS pelo cometimento dos 

crimes descritos no art. 67, caput (concessão de licença irregular) da Lei 

n. 9.605/1998, c/c art. 299 (falsidade ideológica) do Código Penal.

Presentes os requisitos de admissibilidade da ação penal, não sendo 

verificada neste momento processual nenhuma das hipóteses previstas 

no art. 395 do Código de Processo Penal, a denúncia deve ser recebida.

5. PELO EXPOSTO:

 5.1. DECLARO NULOS OS ATOS PROCESSUAIS promovidos pelo Juízo da 

5ª Vara Federal de Mato Grosso, com fundamento nos artigos 564, inciso I 

e 567, ambos do Código de Processo Penal, por conseguinte, nulo o 

recebimento da denúncia efetuado em 19-11-2012 (fls. fls. 1.928/1.936);

5.2. DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos denunciados AFRÂNIO 

CÉSAR MIGLIARI, WALDEMAR ISOTTO, HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS 

SANTOS, ADENIR RODRIGUES AUGUSTO, EDSON GONÇALVES DOS 

SANTOS e LUANA RIBEIRO GASPAROTTO quanto aos crimes descritos 

nos artigos 317, §2º (corrupção passiva privilegiada) e 321, parágrafo 

único (advocacia administrativa), ambos do Código Penal, bem assim 

daqueles descritos nos artigos 46, parágrafo único (depósito/transporte 

de produto vegetal sem licença válida), e 50 (destruição de floresta 

protetora), ambos da Lei n. 9.605/1998, tudo com fundamento no art. 107, 

inciso IV, c/c art. 109, incisos IV e V, ambos do Código Penal;

5.3. DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos em relação aos 

denunciados AFRÂNIO CÉSAR MIGLIARI, WALDEMAR ISOTTO, 

HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, ADENIR RODRIGUES AUGUSTO, 
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EDSON GONÇALVES DOS SANTOS e LUANA RIBEIRO GASPAROTTO em 

relação aos crimes descritos nos artigos 50-A (desmatamento em terras 

públicas ou devolutas), 66 (falsidade ambiental), 68 (omissão de dever 

legal de relevante interesse ambiental) e 69-A (falsidade de laudo, estudo 

ou relatório ambiental), todos da Lei n. 9.605/1998, bem assim dos crimes 

descritos nos artigos 171, §3º (estelionato) e 288 (quadrilha ou bando, 

antes da alteração promovida pela Lei n. 12.850/2013), ambos do Código 

Penal, diante da falta de justa causa para o exercício da ação penal; e

5.4. RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em face de AFRÂNIO CÉSAR MIGLIARI pelo cometimento dos crimes 

descritos no art. 67, caput (concessão de licença irregular) e art. 38 

(destruição de florestas de preservação permanente), ambos da Lei n. 

9.605/1998, ADENIR RODRIGUES AUGUSTO e HILDEBRANDO JOSÉ PAIS 

DOS SANTOS pelo cometimento dos crimes descritos no art. 38 

(destruição de florestas de preservação permanente) da Lei n. 

9.605/1998, e art. 299 (falsidade ideológica) do Código Penal, bem assim 

em face de EDSON GONÇALVES DOS SANTOS pelo cometimento dos 

crimes descritos no art. 67, caput (concessão de licença irregular) da Lei 

n. 9.605/1998, e art. 299 (falsidade ideológica) do Código Penal, , por 

conseguinte, DETERMINO:

5.4.1. CITAÇÃO dos denunciados para que apresentem resposta à 

acusação, no prazo de 10 (dez) dias, conforme preceituam os artigos 396 

e 396-A do CPP.

5.4.2. “Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de 

justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa, na 

forma estabelecida nos arts. 227 a 229 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro 

de 1973 - Código de Processo Civil.” (Art. 362, com a redação dada pela 

Lei 11.719/2008). Artigo esse que se aplica também à intimação.

5.4.3. Faça consignar no mandado as regras do artigo 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."

5.4.4. Considerando a necessidade de otimização dos serviços judiciários 

e verificando a necessidade precípua de velar pela obediência aos 

princípios da eficiência do serviço público (art. 37, caput, da CF) e da 

razoável duração do processo (art. 5.º, LXXVIII, da CF), este último 

previsto como direito fundamental de todo cidadão, DETERMINO:

5.4.4.1. Quando da expedição e entrega dos mandados, cientifique-se o 

Oficial de Justiça a devolvê-lo devidamente cumprido dentro do prazo 

legal;

5.4.4.2. Fica também advertido o Meirinho que a falta de atendimento a 

esta determinação acarretará responsabilização funcional;

5.4.4.3. Neste caso, independentemente de novo despacho, certifique o 

decurso do prazo e remeta-se à Diretoria do Foro cópias desta decisão, 

da 1.ª via do mandado expedido e da certidão onde consta a data em que 

o mandado foi colocado à disposição do Oficial de Justiça, bem como da 

certidão do decurso do prazo, para apuração da falta administrativa;

5.4.4.4. Deverá, ainda, o Oficial de Justiça proceder a tantas diligências 

quantas forem necessárias ao fiel cumprimento do mandado, tudo 

devidamente certificado nos autos, sendo vedado o cômputo na 

produtividade dos mandados não cumpridos a contento; e

5.4.4.5. Deverá, por fim, constar no mandado e o Oficial de Justiça indagar 

e certificar se o acusado pretende constituir advogado ou se o juiz deve 

nomear defensor público para sua defesa, bem como as razões pelas 

quais não pretende contratar defensor (itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5, 

acrescentados pelo Provimento n. 30/2008-CGJ).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2017.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 25624 Nr: 414-41.2015.811.0082

 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: GNC - BRASIL - DISTRIBUIÇÃO DE GAS NATURAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aramis Melo Franco - OAB:7816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por 

conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.CONDENO a 

empresa requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 

85, §3º, inciso I, e § 6º, 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.Cuiabá, 16 de março de 2017.Rodrigo Roberto 

CurvoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28845 Nr: 917-28.2016.811.0082

 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: CASTRO & CARVALHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RAFAEL GARCIA - 

OAB:17500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o requerimento de prova testemunhal feito pela parte 

requerente (fls. 166/167), a fim de preservar o contraditório e a ampla 

defesa, bem como evitar qualquer alegação futura de cerceamento de 

provas, defiro a produção da referida prova.

Para tanto, designo audiência para o dia 5-3-2018 às 14h, devendo as 

partes trazer o rol de testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, contados 

da intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do CPC/2015 

ou, não o fazendo estarem atentos à prerrogativa do artigo 455, § 2º, do 

CPC/2015.

Dê-se ciência ao Ministério Público da data da audiência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 29 de setembro de 2017.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33488 Nr: 926-53.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malcom Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Nikolas Scaravelli - 

OAB:15356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente, para apresentar 

impugnação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 11313 Nr: 1140-88.2010.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Oldenus de Pinho, Reginaldo Prata 

Rocha, Walter Ernani Guimarães Junior, SANG - SOCIEDADE AVÍCOLA 

NOVA GERAÇÃO, JOSÉ JOÃO BERNARDES, EDEVALDO DORICO DA 

CRUZ E SILVA, JOEL DE BARROS FAGUNDES FILHO, RUBENS JARDIM 

NOCHI, MARCÍLIO LOPES CANÇADO, BRUNO DORILEO VIEIRA, MARCOS 

ANTONIO DE ARAUJO, JOSÉ MARIA EVANGELISTA DE SOUZA, VALTER 

VICENTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cyntia Katheuscia Da Cruz E 

Silva Carvalo - OAB:8649, Marcos Gattas Pessoa Junior - 
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OAB:12.264, Marcos Gattass Pessoa Junior - OAB:12264/MT, 

RAFAEL NEVES DIAS - OAB:14.847, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - OAB:

 “VISTOS. Pelo exposto, DECLARO EXTINTA a punibilidade do acusado 

MARCÍLIO LOPES CANÇADO, devidamente qualificado, com fundamento 

no art. 107, inciso I, do Código Penal, c/c art. 62, do Código de Processo 

Penal. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

procedendo com as baixas de estilo e comunicações de praxe. Determino 

ainda a juntada do substabelecimento apresentado em audiência pelo Dr. 

Marcos Gattass Pessoa Junior para a defesa de EDEVAL DORICO DA 

CRUZ E SILVA. Designo o dia 27 DE MARÇO DE 2018, ÀS 14 h para a 

continuação da audiência para eventual oitiva das testemunhas indicadas 

pelas defesas, conforme consta desta decisão, bem como para eventual 

interrogatório dos denunciados. Os presentes saem intimados neste ato. 

Os doutos advogados saem cientes que o silêncio quanto à apresentação 

tempestiva da manifestação acerca dos meios para localização das 

testemunhas importará em presunção de desinteresse em suas oitivas. 

Publicada em audiência. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28657 Nr: 809-96.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO JOSE MARQUARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602, Isabel Cristina Guarim da Silva - OAB:6347, Oswaldo 

Pereira Cardoso Filho - OAB:5705, Paulo Inácio Helene Lessa - 

OAB:6571/MT

 Vistos em correição.

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 33786 Nr: 1121-38.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL TERRA NOVA I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATHANY APARECIDA 

MEDEIROS DE BARROS - OAB:15307

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar as partes, da audiência de conciliação a 

ser reaizada pelo CEJUSC-ambiental, no dia 21/11/2017, às 09:00h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34561 Nr: 1681-77.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE RONDOLÃNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SEMA - 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SAMPAIO SOUZA- 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:15.102-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente, para apresentar 

impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34767 Nr: 1807-30.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado do Meio Ambiente de 

Mato Grosso - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geize Aranha de Medeiros - 

OAB:10.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente, para apresentar 

impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36497 Nr: 3040-62.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVINO ALCIDES BORTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE- SEMA - 

SUPERINTENDENCIA DE NORMAS DO MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15.939/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente, para apresentar 

impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37088 Nr: 3345-46.2017.811.0082

 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: MUTUM AGRO PECUARIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANALISTA DE MEIO AMBIENTE, 

SUPERINTENDENTE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE 

INFRAÇAO DA SEMA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO NEVES - 

OAB:9352

 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 3(três) cópia da inicial e depositar o valor de R$ 

101,61 referente ao pagamento de diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça JOSÉ REINALDO MENDES DOS SANTOS, Banco do Brasil, 

Agência 3499-1, Conta Corrente 7864-6, não podendo ser efetuado 

através de envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados 

são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37899 Nr: 68-85.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA MORGADO - OAB:14039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, DEFIRO o pedido formulado para autorizar o caucionamento 

do débito fiscal por meio de depósito judicial em dinheiro, no valor de R$ 

86.295,79 (oitenta e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta e 

nove centavos), que deverá ser feito na conta única do Poder 

Judiciário.Com o depósito, DEFIRO o pedido liminar para suspender a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 390 de 669



exigibilidade dos autos de infração n. 13401/2015 e 21366/2016. Em 

consequência, determino a suspensão de qualquer cobrança relativa a 

essa penalidade, bem como determino que o requerido que se abstenha 

de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, 

até julgamento final da presente ação.Cite-se o MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal, em 

conformidade com os artigos 183, 238 e 335 do Código de Processo 

Civil.Deixo de designar audiência de tentativa de conciliação/mediação, eis 

que, a causa versa sobre direitos indisponíveis, que não admitem 

autocomposição (art. 334, §4º, II, CPC/2015).Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24693 Nr: 1091-08.2014.811.0082

 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): PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marta Xavier da Silva - 

OAB:12162

 Vistos.

 Em razão do ato do Poder Judiciário de Mato Grosso, que considerou 

como ponto facultativo o dia 1º de novembro de 2017 (art. 1º, da Portaria 

n. 659/2017-PRES), dou por prejudicada a audiência designada nestes 

autos para a data citada e redesigno a instrução para o dia 03-04-2018, 

às 15h.

Na oportunidade serão inquiridas as testemunhas de defesa Olício Silvano 

de Almeida, Franscisvaldo Mendes Pacheco e Ilson de Freitas – 

endereços fornecidos à fl. 107 –, bem assim as testemunhas Cleverton 

Marcelino de Almeida – que deverá ser requisitado por estar lotado na 

Gerência de Perícias em Meio Ambiente e Engenharia Legal da Perícia 

Oficial e Identificação do Estado de Mato Grosso – e Orlando Souza de 

Figueiredo – endereço fornecido à fl. 113.

Atente-se para o endereço atual do denunciado (fl. 60).

Comunique-se imediatamente às partes, por qualquer meio idóneo.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 30 de outubro de 2017.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28845 Nr: 917-28.2016.811.0082

 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: CASTRO & CARVALHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RAFAEL GARCIA - 

OAB:17500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se o já determinado na decisão retro.

Em seguida, retifique-se a capa dos autos, bem como os demais registro, 

por se tratar de ação ordinária.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30041 Nr: 1647-39.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INPACTO SOM COM. DE PEÇAS E 

ACESSORIOS AUTOMOT LTDA, THAIS ROQUE SAGIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INPACTO SOM COM. DE PEÇAS E 

ACESSORIOS AUTOMOT LTDA, CNPJ: 07549466000190. 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: 16/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de INPACTO SOM COM. DE PEÇAS E 

ACESSORIOS AUTOMOT LTDA e THAIS ROQUE SAGIN, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de MULTA POR TAXAS DE ALVARÁ 

PARA FUNCIONAMENTO LEI COMPL. 001/90 E POSTEIORES ALTERAÇÕES 

E ARTIGOS 265 A 296 DA LEI COMPLEMENTAR 043, DE 23-12-1997, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0812067/2012, 

0942346/2013, 0970726/2014, 1092143/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/07/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.192,63

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30063 Nr: 1663-90.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANINNE KATIUSCIA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JANINNE KATIUSCIA DO CARMO, Cpf: 

80908640153, 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: 19/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de JANINNE KATIUSCIA DO CARMO, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de MULTA POR 

TAXAS DE LICENÇA DO ALVARÁ PARA FUNCIONAMENTO LEI COMPL. 

001/90 E POSTERIORES ALTERAÇÕES, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0810831/2012, 0937750/2013, 

0982209/2014, 1107488/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/07/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.968,01

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30339 Nr: 1854-38.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUAS E AGUAS DISTRIBUIDORA DE 

UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, ROSAN CHAVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGUAS E AGUAS DISTRIBUIDORA DE 

UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, CNPJ: 03376143000190. 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 
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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: 03/10/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de AGUAS E AGUAS DISTRIBUIDORA 

DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA e ROSAN CHAVES SILVA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de MULTA DE TAXAS DE 

LICENÇA DO ALVARÁ PARA FUNCIONAMENTO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0811533/2012, 0943473/2013, 

0961963/2014, 1116763/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/07/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.933,69

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30438 Nr: 1937-54.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS SOUZA DA SILVA, Cpf: 

95252126100, 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: 11/10/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de MARCOS SOUZA DA SILVA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURA, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1411842/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/09/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.961,99

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30508 Nr: 1989-50.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN SIMOES NUNES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALLAN SIMOES NUNES ME, CNPJ: 

17329494000155. 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: 14/10/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de ALLAN SIMOES NUNES ME, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1411981/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/10/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.911,08

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30603 Nr: 2076-06.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEAL PAPELARIA E INFORMATICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEAL PAPELARIA E INFORMATICA, CNPJ: 

01208166000160. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/10/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de LEAL PAPELARIA E INFORMATICA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ARTIGO 537 A 542, 

LEI COMPLEMENTAR N. 004/92, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 1412182/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/10/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.953,75

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31200 Nr: 10018-09.2014.811.0002

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAMIR LEMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEFFERSON ALMEIDA DE SÁ - 

OAB:15.761

 Certifico e dou fé para os devidos fins e legais , efeitos, que tendo em 

vista a adequação de pauta a audiência fica redesignada para o dia 

26/03/2018 às 15:00 horas.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31292 Nr: 2707-47.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOMENO RAMOS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDOMENO RAMOS DUARTE, Cpf: 

30671841149, 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: 17/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 
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MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de EDOMENO RAMOS DUARTE, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de MULTA POR 

INFRAÇÃO AO CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1413284/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/11/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.577,84

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36727 Nr: 3154-98.2017.811.0082

 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: EXPANSÃO MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE REGIONAL DA 2ª 

SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por EXPANSÃO MADEIRAS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, qualificada nos autos, contra ato tido 

coator do DELEGADO ADJUNTO DE POLÍCIA CIVIL DA DEMA/MT, 

objetivando a concessão de medida liminar para que sejam 

liberados/restituídos os veículos e o produto florestal apreendidos.

À fl. 47 foi determinada a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

CPC.

Devidamente intimado, a impetrante deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação, conforme certidão de fl. 49.

É o relato. DECIDO.

A impetrante foi intimada a proceder à emenda da inicial, devendo 

apresentar cópia legível do boletim de ocorrência, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC), mas deixou 

que se escoasse o prazo assinalado, sem providência.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem 

as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Publique-se. Intimem-se. Após, não havendo recurso voluntário, 

arquive-se com as baixas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37939 Nr: 102-60.2018.811.0082

 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: CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA FRANCHELLO RANCEL, AMAY 

SOUZA PORTO, ANA PAULA BEZERRA SILVA, SECRETARIO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

URBANO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Lisboa Neto - 

OAB:10557

 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 cópia da inicial e depositar o valor de R$ 101,61 

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 CÍCERO C. NORONHA, Banco do Brasil, Agência 3499-1, 

Conta Corrente: 821.629-0, CPF: 204.878.511-53, não podendo ser 

efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os 

mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41317 Nr: 370-46.1995.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS REIS GONÇALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CLAUDIA FELICIO GARCIA, para devolução dos 

autos nº 370-46.1995.811.0042, Protocolo 41317, 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): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 370068 Nr: 10520-22.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDER PEREIRA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC

 Vistos,

 Abra –se vista a defesa para manifestar sobre a folha 79.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 107550 Nr: 11246-40.2007.811.0042

 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): LUCINEY DA SILVA CLAUDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abra-se vista a defesa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 140032 Nr: 6045-96.2009.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRIELLY BATISTA ALENCAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELMIR DIAS VIRMIEIRO - 

OAB:11767, MARIZA RIVAROLA ROCHA - OAB:5896/MS

 Vistos, etc.

1. Em consonância com o parecer ministerial retro, AUTORIZO a penitente 

a participar dos cultos religiosos da Igreja Congregação Cristã no Brasil, 

localizada na Rua Líbia Rondon, n. 133, Bairro Gonçalo Botelho de 

Campos, Várzea Grande/MT, que são realizados na quinta-feira, das 

19h30 às 21h, e ao domingo das 18h30 às 20h.

Nos dias de culto, a penitente deverá se recolher em sua residência até 

uma hora depois do término do evento.

COMUNIQUE-SE À CENTRAL DE MONITORAMENTO.

2. Após, abra-se vista dos autos à Defesa para se manifestar acerca do 

cálculo de pena de fls. 171.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 312844 Nr: 11301-49.2011.811.0042

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDO OSVALDO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACIEL DOS SANTOS 

- OAB:15.893-E, WILLIAN NASCIMENTO FONSECA - OAB:17827/MT

 VISTOS,

 Trata-se de executivo de pena em nome do reeducando ARILDO 

OSVALDO DA CONCEIÇÃO.

 A fls. 1245, aportou cálculo de pena.

Às fls. 1260/1262, a Defesa requereu o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva, em relação à pena, objeto da Guia 03.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou desfavorável ao 

pedido da Defesa.

É o relatório.

Decido.

 Verifica-se dos autos que o reeducando fora condenado, à pena de 02 

(dois) anos de reclusão, em regime aberto, por cujos fatos ocorreram em 

22/02/2008, ocasião em que o reeducando contava com 30 (trinta) anos, 

já que consta dos autos que ele é nascido em 14/11/1978 (fls. 1050).

Ressai da leitura dos autos, que o recebimento da denúncia, ocorreu no 

dia 27/03/2008, a sentença foi proferida em 07/12/2011, cujo transito em 

julgado para o Ministério Público ocorreu, em 12/12/2011 (fls. 1050).

O art. 109, V, do Código Penal dispõe que, se o máximo da pena é igual a 

01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois), prescreve em 04 

(quatro) anos.

Posto isto, temos que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva 

estatal, retroativa, porquanto não ocorreu o lapso temporal de 04 (quatro) 

anos entre nenhum dos marcos interruptivos.

 Assim sendo, INDEFIRO o pedido da Defesa.

Após intimado as partes, caso não haja qualquer manifestação, 

aguarde-se o lapso temporal necessário para o cumprimento da 

reprimenda ou qualquer ato que justifique a sua conclusão.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 502692 Nr: 41711-80.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMILSON LEMES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695

 Vistos etc,

Elabore-se novo memorial de pena.

Após, às partes e, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 104459 Nr: 8718-33.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISNEY RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19205/MT

 Executivo de Pena cod. n. 104459

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Executivo de Pena em regular tramitação.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 474/verso, procedendo a 

atualização do cálculo, e após, dê-se vista à Defesa e em seguida, ao 

Ministério Público (Resolução nº 113/2010, do CNJ), para manifestação.

Após, retornem os autos ao Juiz Natural, para eventual homologação do 

cálculo e remessa de cópia ao recuperando.

Sem prejuízo, solicite-se informações acerca do cumprimento do mandado 

de prisão de fl. 478.

No mais, aguarde-se o cumprimento da reprimenda.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de maio de 2017.

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

Juíza de Direito Convocada

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 111648 Nr: 13422-89.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DE SOUZA MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1933/MT, MARCOS ANTONIO DE CAMARGO - 

OAB:19870-E

 Desta forma, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito 

da Defesa de extinção de punibilidade, por inocorrência do instituto da 

prescrição.2. Alternativamente a Defesa requereu a designação de 

audiência de justificação, argumentando que o penitente não compareceu 

ao ato anteriormente designado, por se encontrar incomunicável no Estado 

do Pará.Assim sendo, designo audiência de justificação para o dia 24 de 

fevereiro de 2018, às 14h.3. Deixo de revogar a decisão que decretou a 

prisão do penitente (fls. 423), porque uma vez revogada a sua prisão, em 

24 de agosto de 2016 (fls. 407), o reeducando não compareceu na data 

designada (19/09/2016).4. Cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 423, 

expedindo o mandado de prisão em desfavor do penitente.5. Intime-se o 

penitente e a Defesa constituída nos autos, desta decisão.Às 

providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 164766 Nr: 12080-38.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SOUZA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA CUSTÓDIO DE 

SOUZA - OAB:17.281

 Vistos, etc.

Abra-se vista dos autos à Defesa, para se manifestar acerca do cálculo 

de pena, de fls.248, do parecer ministerial de fls. 249/250.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 390289 Nr: 26728-41.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de Processo Executivo de Pena da reeducanda IVANETE DA 

SILVA.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a concessão ao 

apenado do indulto das penas apontadas na guia de execução constante 

no presente executivo, na forma do art. 3º, inciso I, do Decreto nº 

8.940/2016, declarando-se, como consequência, a extinção da 

punibilidade, nos termos do art. 107, II, do Código Penal.

É o breve relatório. Decido.

Compulsando detidamente os autos, observa-se a penitente foi condenada 

a pena de 02 anos de reclusão e que cumpriu, até 25/12/2016, mais de ¼ 

do total da condenação, conforme cálculo de pena acostado aos autos.

Sem maiores delongas, atribui-se razão ao Ministério Público, uma vez que 

a concessão da benesse requerida encontra respaldo no art. 3º, inciso I, 

do Decreto nº 8.940/2016, in verbis:

Art. 3º Nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência à pessoa, o 

indulto será concedido quando a pena privativa de liberdade não for 

superior a doze anos, desde que, tenha sido cumprido:

I - um quarto da pena, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes;

Com relação a pena de multa, o decreto supramencionado estabelece que 

o indulto concedido na pena privativa de liberdade ou restritiva de direito 

não alcança a pena de multa aplicada cumulativamente. Veja-se:

Art. 10. A pena de multa aplicada, cumulativamente ou não, com a pena 

privativa de liberdade ou restritiva de direitos não é alcançada pelo indulto.

 Diante do exposto e, em consonância com o parecer Ministerial, em 

relação a pena privativa de liberdade, objeto deste processo executivo, 

julgo extinta a punibilidade da apenada IVANETE DA SILVA, com 

fundamento legal no art. 107, inciso II, do Código Penal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 394 de 669



Atualize-se a pena de multa e, após, intime-se a penitente para que efetue 

o pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de lançamento em 

dívida ativa.

Transcorrido o prazo e, não havendo pagamento, remetam-se cópias dos 

autos à Fazenda Pública Estadual, para as providências cabíveis.

Havendo mandado de prisão em aberto, recolha-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

Transitada em julgado, arquive-se, observando as formalidades legais.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 417078 Nr: 22257-85.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERAKTON CARLOS PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Abra-se vista dos autos à Defesa do penitente para se manifestar do 

cálculo de fls. 77.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 426487 Nr: 1746-32.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WUDSON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dione Alves Ribeiro - OAB:

 Vistos em correição.

Cumpra-se conforme requerido na manifestação ministerial de fls. 38.

Expeça-se o necessário.

Às URGENTES providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 478736 Nr: 18546-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO SANTOS PROTASIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR SCHERER - 

OAB:3720/MT

 DELIBERAÇÃO:

Pelo MM. Juiz foi assim deliberado:

 Vistos e etc.

 O reeducando encontra-se preso pela prática de delito cometido 

posteriormente àquele objeto da presente execução penal.

Realizada audiência de justificação, oportunidade em que o ilustre 

representante do Ministério Público pugnou pela regressão de regime do 

recuperando e a defesa requereu a suspensão.

 Desta forma, suspendo o regime de cumprimento da pena imposta ao 

penitente.

Oficie-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital, solicitando Certidão 

Circunstanciada referente ao processo nº 22364-32.2016.811.0042, 

código 416854”. em tramite em desfavor do reeducando, bem como, 

informe qualquer alteração da situação processual do sentenciado.

Às providências.

 Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 489620 Nr: 29084-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY MOREIRA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485

 Vistos etc,

Acolho o pedido ministerial retro.

De consequencia, redesigno audiência admonitória para o dia 08.02.2017, 

às 15h07min.

Intime-se o penitente.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 153189 Nr: 631-83.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS FELIPE FERNANDES 

MOTA - OAB:19549/MT

 Intime-se o advogado para que se manifeste a partir de cálculo de fls. 656

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 387243 Nr: 1279-87.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17.056/MT

 Vistos etc,

Em consulta à documentação acostada aos autos pela Douta Defesa do 

penitente, verifica-se que a titularidade da documentação apresentada é 

de pessoa diversa, bem como não há qualquer comprovação de vínculos 

com o penitente.

Extrai-se ainda que não foi apresentado comprovante de atividade lícita, 

tampouco informações acerca do fato de que o penitente estar 

desempregado.

Desta feita, por ora, indefiro o pleito formulado, devendo a defesa sanar o 

equívoco mencionado para, só então, ser proferida nova decisão judicial.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 413357 Nr: 18248-80.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIME MARCIO MARTINS 

MORAES - OAB:3.847

 Vistos etc,

Tendo em vista que o recuperando apresenta inúmeras violações em sua 

tornozeleira eletrônica, designo audiência de justificação para o dia 

01.02.2018, às 15h02min.

Intime-se o penitente via patrono constituído.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 454669 Nr: 31915-02.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORALICE QUEIROZ DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE ALVES - 

OAB:7474/MT

 Abra-se vista a defesa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 470499 Nr: 10424-02.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE SIQUEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HENRIQUE MARQUES AGUIAR DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Vistos, etc.

1. Ante o parecer ministerial retro, AUTORIZO o penitente a se recolher em 

sua residência às 22h30, de segunda a sexta-feira, para que possa 

frequentar a Escola Professora Almira de Amorim e Silva, das 18h50 às 

21h50. Comunique-se à Central de Monitoramento.

2. Confeccione-se o cálculo de liquidação de pena e, após, abra-se vistas 

às partes.

3. Por fim, notifique-se o penitente para juntar aos autos comprovante de 

residência, atualizado.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 471904 Nr: 11752-64.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO BARBOSA RACOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSELLO FRANSOSI - 

OAB:6222/MT

 "Vistos, etc.

O recuperando BRUNO BARBOSA RACOSKI fora admoestado quanto as 

condições do cumrpimento de pena no beneficio do livramento condicional 

no dia 25 de Julho de 2017, conforme fls. 191.

Todavia, desde a aludida data, não foi entregue comprovante de endereço 

e de atividade lícita atualizado (carteira de trabalho assinada ou 

declaração do empregador devidamente reconhecida em cartório).

Assim sendo, intime-se o recueprando para que o mesmo junte aos autos, 

no prazo de 48h, os referidos documentos.

Elabore-se cálculo de pena atualizado.

Expeça-se o necessário.

Às providências.".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 474053 Nr: 13975-87.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERICLES CORREA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12540/MT

 Vistos etc,

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o recuperando 

Pericles Correa Ribeiro, perante a equipe psicossocial que atua perante 

este Juízo, informou que possui horários flexíveis, já que é comerciante e 

possui um funcionário.

Inobstante a mudança de realidade fática noticiada na petição defensiva, 

verifica-se que não há comprovação idônea de que de o penitente não 

tenha condições de prestar os serviços à comunidade determinados.

Assim, por possuir a pena de prestação de serviços à comunidade 

caráter pedagógico e não apenas punitivo, nos termos da manifestação 

ministerial retro, indefiro o pedido formulado.

Intime-se o penitente para que retome o cumprimento de sua pena.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 486974 Nr: 26576-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Felipe Velancio Ferreira da Silva, Rg: 28273443 SSP MT 

Filiação: Adinamo Velancio da Silva e Carmem Lucia Ferreira, data de 

nascimento: 01/05/1999, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

desempregado, Endereço: Residencial, Bairro: Cpa iii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 155, § 4° , inciso IV, c/c Art. 69 c/c 

Art. 244- B do ECA, do CP, em conformidade com a Lei 11.719 de 

20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) responder(em) a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 396-A. O(s) 

acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), poderá(ao) argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário, de conformidade 

com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306137 Nr: 3664-47.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS RODRIGUES 

FILHO - OAB:, WANESSA ZAGNER CONÇALVES - OAB:23.292

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DRA. WANESSA ZAGNER CONÇALVESOAB/MT: 23.292

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:Vistos etc., 1 – Cumpra-se o disposto no item 6, com 

relação a apresentação de memoriais escritos, com base no art. 403 § 3º 

do CPP, sucessivamente, no prazo de 05 dias.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309258 Nr: 6496-53.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VIEIRA JÚNIOR - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 403 CPP

Prazo:05

Intimando:DRA. WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA. OAB/MT: 15880

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:Vistos etc., 1 – Cumpra-se o disposto no item 5, com 

relação a apresentação de memoriais escritos, com base no art. 403 § 3º 

do CPP, sucessivamente, no prazo de 05 dias.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377762 Nr: 19274-50.2014.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Edibrando de Oliveira Silva, Rg: 6065902 SSP MT 

Filiação: Aquino Thomaz da Silva e Maria Helena de Oliveira Silva, data de 

nascimento: 19/03/1967, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

separado(a) judicialmente, desempregado, Endereço: Rua Salgado Filho, 

Casa 312, Bairro: Jardim União, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 155, Caput, do Código Penal 

Brasileiro, em conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo 

o(s) acusado(s) responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias nos termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) 

resposta(s), poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que 

interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e 

justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e requerendo 

sua(s) intimação(ões), quando necessário, de conformidade com a 

Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411126 Nr: 15883-53.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA RÉ

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Osvaldina Antunes Maciel, Cpf: 97988278134, Rg: 

1333420-4 SSP MT Filiação: Jose Antunes Maciel e Laurentina Laura dos 

Santos, data de nascimento: 01/07/1978, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, separado(a) judicialmente, do lar, Endereço: Rua 32, Qd. 04, 

S/n, Bairro: Morada da Serra, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 168, Caput, do Código Penal 

Brasileiro, em conformidade com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo 

o(s) acusado(s) responder(em) a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias nos termos do artigo 396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) 

resposta(s), poderá(ao) argüir preliminares e alegar(em) tudo o que 

interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) documentos e 

justificações, especificar(em) as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e requerendo 

sua(s) intimação(ões), quando necessário, de conformidade com a 

Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 487931 Nr: 27475-26.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Teofilo Marlon de Andrade Soares, Cpf: 04077832101, 

Rg: 1354804856 SSP BA Filiação: João Carlos Soares e Valdeni de Souza 

Andrade, data de nascimento: 28/04/1987, brasileiro(a), natural de Serra 

dourada-BA, solteiro(a), mecanico, Endereço: Rua Verdão, 126 (Perto da 

Feira do Porto), Bairro: Res. 08 de Abril, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 180, Caput, c/c Art. 311, Caput, c/c 

Art. 69 todos do Código Penal Brasileiroigo, em conformidade com a Lei 

11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) responder(em) a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 

396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), poderá(ao) argüir 

preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), 

oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), 

qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário, 

de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421238 Nr: 26776-06.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDA, JPDC, RV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ DEFESA PRELIMINAR

Prazo:10

Intimando:DR. ISAIAS ALVES DE SOUZA. OAB/MT. 15778

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo argüir preliminares e 

alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), oferecer(em) 

documentos e justificações, especificar(em) as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), qualificando-as e 

requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 503412 Nr: 27499-93.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Walther Bruno Cardoso Amorim, Cpf: 72818328187, Rg: 

1481761-6 SSP MT Filiação: Walter Alves Amorim Sobrinho e Milnen 

Katarina Borges Cardoso Amorim, data de nascimento: 06/10/1985, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, , garçom, Endereço: Rua B, Qd 12, 

Nº 02, Bairro: Parque Atalaia, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para defender-se na ação penal acima mencionada, 

proposta pelo MP, por violação do Art. 155, § 4° inciso II eIV c/c Art. 71 na 

forma do Art. 69, todos do Código Penal, em conformidade com a Lei 

11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) responder(em) a 
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acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 

396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), poderá(ao) argüir 

preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), 

oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), 

qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário, 

de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 388359 Nr: 20929-62.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY CARNEIRO DE AZEVEDO, FABIO 

LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1933/MT, JEFERSON SILVA CORREA - OAB:19246

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia e 

ABSOLVO WANDERLEY CARNEIRO DE AZEVEDO E FABIO LUIZ DE 

SOUZA, qualificados nos autos em exame, nos termos do artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal.Transitado em julgado a presente 

sentença, procedam-se as baixas e anotações de estilo, arquivando-se 

os autos, comunicando-se aos órgãos competentes.P.R.I.C. Cuiabá-MT, 12 

de dezembro de 2017.LÍDO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318699 Nr: 18213-62.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VILELA SALDI, ANDERSON COSTA 

QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAN DANIEL PERON - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JUAN DANIEL PERON, para devolução dos 

autos nº 18213-62.2011.811.0042, Protocolo 318699, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 401013 Nr: 5268-04.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SOUZA BONFIM - 

OAB:

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o 

acusado MARCO ANTONIO DELGADO, pela prática do crime descrito no 

art. 155, § 4º, incisos I e II, na modalidade descrita no art. 155, §3º, c.c. 

art. 61, I, todos do Código Penal.Passo, consequentemente, à dosimetria 

da pena. 4. Dosimetria: 4.1. Circunstâncias judiciais:A culpabilidade restou 

comprovada, sendo a conduta do réu normal à espécie. Há registro de 

antecedentes criminais. Não há elementos para se aferir a personalidade, 

nem a conduta social do réu. Os motivos do crime e as circunstâncias do 

fato são comuns à espécie. Ainda, na hipótese restou configurada a 

presença de duas circunstâncias qualificadoras. Posto isso, atento à 

diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base em 02 

(dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. (...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 419190 Nr: 24523-45.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR SAMUEL LIMOEIRO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:

 CÓDIGO 419190

Vistos em correição

Em que pese o despacho de fl. 122 informar a impossibilidade de se 

constatar se a soltura do réu se efetivou, verifico que o Alvará de Soltura 

juntado antes da decisão (fls. 120/121) fora juntado um dia após a 

prolação da mesma, o que demonstra que não houve equívoco na decisão 

e sim a juntada feita após a sua prolação, em ordem diversa da ordem 

cronológica de realização dos atos.

Advirto, pois, a Secretaria que em situações como esta é imperioso que a 

juntada ocorra após a decisão ou que se certifique nos autos que, embora 

encartada antes da decisão, a juntada se deu após a prolação, para que 

não reste aparentemente equivocada a determinação.

 No mais, o processo está em ordem.

Redesigno a audiência prejudicada para o dia 1º de março de 2018, às 

16h30.

Intimem-se os réus e testemunhas arroladas em comum.

 Intimem-se as defesas.

Notifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22.06.2017

Lídio Modesto da Silva Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 433657 Nr: 9680-41.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI DE PAULA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o 

acusado YURI DE PAULA PAIXÃO, pela prática do crime descrito no art. 

155, § 4º, inciso I, do Código Penal.Passo, consequentemente, à dosimetria 

da pena. 4. Dosimetria: 4.1. Circunstâncias judiciais:A culpabilidade restou 

comprovada, sendo a conduta do réu normal à espécie. Há registro de 

antecedentes criminais, sem informações de condenações com trânsito 

em julgado em desfavor do acusado. Não há elementos para se aferir a 

personalidade, nem a conduta social do réu. Os motivos do crime e as 

circunstâncias do fato são comuns à espécie. Ainda, na hipótese restou 

configurada a presença de apenas uma das qualificadoras imputadas na 

denúncia. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por 

bem fixar a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão e 15 

(quinze) dias-multa, considerando os antecedentes criminais do 

acusado.4.2. Atenuantes e Agravantes Genéricas:Não há atenuantes ou 

agravantes genéricas a serem consideradas.4.3. Causas de diminuição e 

de aumento de pena:Inexistem causas de aumento e de diminuição da 

pena a serem consideradas.5. Pena definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena 

do réu YURI DE PAULA PAIXÃO em 02 (dois) anos e 06 (seis) de reclusão 

e 15 (quinze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal (...)

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 498066 Nr: 37221-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON EDUARDO DA CONCEIÇAO, PEDRO 

CARLOS DA SILVA BITENCOURT, EDSON LUIZ GARCIA, PEDRO BARBIERI 

JUNIOR, TAMIRES SIQUEIRA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREICY KELLY TEIXEIRA 

ALVES - OAB:22.849/MT, IRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ - 

OAB:9.486/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARILSON EDUARDO DA CONCEIÇAO, 

Cpf: 62693441153, Rg: 9887660, Filiação: Deonizia da Conceição e 

Alexandre Eduardo da Conceição, data de nascimento: 28/09/1977, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), ´tecnico agrícola, Telefone 

992907233, atualmente em local incerto e não sabido PEDRO CARLOS DA 

SILVA BITENCOURT, Cpf: 91592801153, Rg: 126.88.592, Filiação: Antonio 

Carlos Bitencourt e Zélia Ferreia da Silva Bitencourt, data de nascimento: 

08/07/1979, brasileiro(a), solteiro(a), pedreiro/estudante, Telefone 

(65)99208-0903 e atualmente em local incerto e não sabido PEDRO 

BARBIERI JUNIOR, Cpf: 00787554170, Rg: 4439310, Filiação: Pedro 

Barbieiri e Marlucia Severenina, data de nascimento: 30/05/1985, 

brasileiro(a), solteiro(a), compra e venda de carros, Telefone 996604663. 

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 Setembro de 2017, por volta das 13h55min, 

em residencia situada na Rua Cinco, s/nº, Q.21, Bairro Parque Residencial 

Tropical Ville, nesta Capital e Comarca, os denunciados Edson Luiz, 

Arilson Eduardo, Tamires, Pedro Barbieri e Pedro Carlos, ocultaram, em 

proveito proprio, 01 veiculo Fiat/Strada Working, cor branca, ano 2014, 

placas oroginais OBJ 7572, mas que estava com as placas aparentes Puz 

5247, sem avaliação nos autos, produto de furto ocorrido em 16/09/2017, 

em desfavor da vitima Willian Leite Rondon, conforme boletim ocorrencia 

nº 2252/2017 (...)

Despacho: Vistos etc.1. Relatório.Trata-se de Ação Penal proposta pelo 

Ministério Público em face dos acusados, PEDRO BARBIERI JUNIOR, 

TAMIRES SIQUEIRA SILVA e EDSON LUIZ GARCIA PEDRO, denunciados 

pela suposta prática do crime descrito no art. 155, § 4º, inciso IV c.c. art. 

180, caput, c.c. art. 288, caput, c.c. art. 311, caput (2 vezes), c.c. art. 

297, caput, c.c. art. 151, § 1º, inciso II, c.c. art. 69, todos do Código Penal 

e PEDRO CARLOS DA SILVA BITENCOURT e ARILSON EDUARDO DA 

CONCEIÇÃO, denunciados pela suposta prática do crime descrito no art. 

180, caput, c.c. art. 288, caput, c.c. art. 311, caput (2 vezes), c.c. art. 

297, caput, c.c. art. 151, § 1º, inciso II, c.c. art. 69, todos do Código 

Penal.A denúncia foi recebida em 07.11.2017 (fls. 458/462), bem como 

decretada a prisão dos acusados PEDRO BARBIERI JUNIOR e PEDRO 

CARLOS DA SILVA BITENCOURT.O acusado EDSON LUIZ GARCIA PEDRO 

encontra-se segregado desde 28.09.2017, conforme decisão de fls. 

167/171 e mandado de prisão de fls. 182/183.Os acusados PEDRO 

BARBIERI JUNIOR, ARILSON EDUARDO DA CONCEIÇÃO e EDSON LUIZ 

GARCIA PEDRO não foram localizados para suas citações, conforme 

certidão de fls. 467.A acusada TAMIRES SIQUEIRA SILVA, foi citada 

pessoalmente em cartório (fl. 470) e apresentou Resposta à Acusação às 

fls. 478/490.Não houve até o presente momento a devolução do mandado 

de citação de fls. 468/469 concernente à citação do acusado PEDRO 

CARLOS DA SILVA BITENCOURT.Contudo, consta às fls. 472/474 relatório 

policial referente às diligências que foram realizadas no sentido de efetivar 

o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do acusado PEDRO 

CARLOS DA SILVA BITENCOURT.Consta, no referido relatório, que foram 

até o endereço informado pelo acusado, porém receberam a informação 

que este nunca residiu naquela residência, mas sim na casa de frente, 

todavia, ele já se mudou e não sabem de seu paradeiro. Ademais disso, os 

policiais em diligências, entraram em contato telefônico com o acusado e 

conseguiram falar com este, porém apenas afirmou ter conhecimento do 

mandado de prisão em aberto contra sua pessoa, mas que só irá se 

apresentar em data futura juntamente com seu advogado.Por fim, o 

Parquet manifestou-se pugnando pela citação via edital dos acusados 

PEDRO BARBIERI JUNIOR, ARILSON EDUARDO DA CONCEIÇÃO e PEDRO 

CARLOS DA SILVA BITENCOURT, pois os mesmos encontram-se em lugar 

incerto e não sabido e, em relação ao acusado EDSON LUIZ GARCIA 

PEDRO, pugnou pela expedição de mandado de citação a ser cumprido no 

presídio em que se encontra segregado. Além disso, manifestou-se pelo 

indeferimento dos pedidos constantes na Resposta à Acusação da 

acusada TAMIRES.2. Fundamentação:Primeiramente, ressalta-se que os 

autos foram despachados somente nesta data, considerando a ausência 

no dorso dos autos da tarja de identificação de processo de réu 

preso.Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste o Parquet, de 

modo que determino as seguintes deliberações:I- Expeça-se novo 

mandado de citação ao acusado EDSON LUIZ GARCIA PEDRO, para que 

seja cumprido no local onde se encontra segregado.II- Citam-se os 

acusados PEDRO BARBIERI JUNIOR, ARILSON EDUARDO DA CONCEIÇÃO 

e PEDRO CARLOS DA SILVA BITENCOURT 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 as citações e não comparecendo os implicados, certifique-se e 

abra-se novas vistas ao Ministério Público.III- Após, cumpridas todas as 

diligências, retornem-me os autos conclusos para análise da Resposta à 

Acusação, observando-se os prazos, uma vez que tratam-se de 

processo com réu preso.Cumpra-se.Cuiabá, 16 de janeiro 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, 18 de janeiro 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.: 85586 Nr: 6318-80.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIONEI ALVES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARRÓS MORENO - OAB:10016/MT

 PROCESSO N.º: 6318-80.2006.811.0042 (Código: 85586)

AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU MARIONEI ALVES DE MORAIS

 Vistos,

Acolho a manifestação do Ministério Público de fl. 243 no sentido de que a 

detração da pena deve ser de 37 (trinta e sete) dias e determino que seja 

aplicado este montante no total de pena a ser considerado quando da 

elaboração da Guia de Execução de Pena do réu, reformulando a 

sentença neste particular, uma vez que se trata apenas de erro material.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 19 de dezembro de 2017.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 307537 Nr: 5738-74.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERICLES BONFIM, TITO LIVIO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. COLETA - 

OAB:12.009

 AÇÃO PENAL CÓDIGO: 307537

Vistos etc.

Cite-se o réu PERICLES no endereço declinado pelo Ministério Público.

Com a apresentação de resposta à acusação, voltem-me conclusos para 

designação de audiência.

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 19 de dezembro de 2017.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 369938 Nr: 10383-40.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SOUZA BONFIM - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 10383-40.2014.811.0042 (CÓDIGO: 369938) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: JEFFERSON PEREIRA DE JESUS 

SENTENÇA 3. Dispositivo: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério 

Público Estadual para CONDENAR o acusado JEFFERSON PEREIRA DE 

JESUS, qualificado nos autos em exame, pela prática da conduta típica 

descrita no art. 351,§ 1º, c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal e art. 14, 

art. 16, caput e art. 16, parágrafo único, inciso III, todos da Lei n. 

10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal. 5. Pena Definitiva: 

TORNO DEFINITIVA a pena do réu JEFFERSON PEREIRA DE JESUS, já 

qualificada nos autos, em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 

e 30 (trinta) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário 

mínimo vigente. 6. Regime de Cumprimento da Pena: Ante a pena aplicada, 

fixo como regime inicial de cumprimento da pena o FECHADO, nos termos 

do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. 7. Da Substituição da Pena: Descabe 

qualquer substituição em razão da pena ser superior a 04 anos (art. 44, I, 

do Código Penal). 9. Deliberações Finais: Isento o acusado do pagamento 

das custas e despesas processuais. Com o trânsito em julgado, 

expeça-se guia para a execução da pena, expedindo-se, ainda, o 

MANDADO DE PRISÃO em desfavor do réu. Após, comunique-se a 

condenação via sistema INFODIP, certifique-se e arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 19 de dezembro de 2017. LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 469669 Nr: 9580-52.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER OBADIA VIEIRA, OSCAR 

GONÇALVES E GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIAGDA SIQUIERI GOMES 

SCATOLA - OAB:21.161

 Intimar a defesa do Réu Fagner para, no prazo legal, apresentar Razões 

de Apelação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 484929 Nr: 24610-30.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIL ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) HEUDER LIMA DE ASSIS, para devolução dos 

autos nº 24610-30.2017.811.0042, Protocolo 484929, 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): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 488534 Nr: 28002-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDA, RSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14.443, LUDMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - OAB:, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:, NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878

 Intimar as defesas dos Réus para, no prazo legal (prazo comum), 

apresentar Memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 489505 Nr: 28980-52.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO, 

THIAGO BRAUNO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES - 

OAB:18-823, EUSTÁQUI INÁCIO DE NORONHA NETO - OAB:12.548, 

JONAS CANDIDO DA SILVA - OAB:

 Vistos etc.

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Designo audiência para dia 05.02.2018 às 17:00 para interrogatório do 

réu Thiago Brauno Freitas.

III – Requisite-se.

IV – Defiro o pedido da defesa e dispenso Carlos da próxima solenidade.

 V – Saem os presentes intimados.

VI - Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 CLAYTON ANTUNES

 Advogado de defesa

 JONAS CANDIDO DA SILVA

Advogado de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 498066 Nr: 37221-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON EDUARDO DA CONCEIÇAO, PEDRO 

CARLOS DA SILVA BITENCOURT, EDSON LUIZ GARCIA, PEDRO BARBIERI 

JUNIOR, TAMIRES SIQUEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREICY KELLY TEIXEIRA 

ALVES - OAB:22.849/MT, IRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ - 

OAB:9.486/MT

 I- Expeça-se novo mandado de citação ao acusado EDSON LUIZ GARCIA 

PEDRO, para que seja cumprido no local onde se encontra segregado.II- 

Citam-se os acusados PEDRO BARBIERI JUNIOR, ARILSON EDUARDO DA 

CONCEIÇÃO e PEDRO CARLOS DA SILVA BITENCOURT 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 as citações e não comparecendo os implicados, certifique-se e 

abra-se novas vistas ao Ministério Público.III- Após, cumpridas todas as 

diligências, retornem-me os autos conclusos para análise da Resposta à 

Acusação, observando-se os prazos, uma vez que tratam-se de 

processo com réu preso.Cumpra-se.Cuiabá, 16 de janeiro de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 168692 Nr: 15983-81.2010.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ANCELMO VILELA, GILBERTO 

GONÇALVES DOS SANTOS, VALDEIR PRIMO OU PRINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONOFRE RUSSO FILHO - OAB:

 Cód.: 168692

Vistos,

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15.03.2018, às 

16h30min.

 DECRETO à revelia do acusado Gilberto Gonçalves dos Santos com fulcro 

no art. 367, in fine, do Código de Processo Penal, conforme requerido pelo 

Parquet (fl. 328).

Intimem-se às testemunhas Paulo Gilmar, Alessandro de Pinho e Joante 

Pereira nos endereços indicados pelo Ministério Público (fl. 328).

Expeça-se nova carta precatória para oitiva da testemunha Gildeson 

Jesus, tendo em vista que a carta precatória de fls. 315/320 não foi 

devidamente cumprida por falta de documentos do Juízo deprecante.

Verifica-se que foi expedido mandado de intimação via carta precatória 

para o acusado Valdeir Prins Pereira para informar se pretende constituir 

advogado, sendo esta infrutífera (fl. 329/336). Entretanto observo que no 

pedido da revogação da prisão a Defensoria Pública indicou seu endereço 

(fl. 290/301).

Sendo assim, intime-se o acusado Valdeir no endereço declinado às fls. 

290/301 para que o mesmo se manifeste se pretende ou não constituir 

advogado ou deseja ser assistido pela Defensoria Pública.

Intime-se o acusado Renato, bem como eu (s) advogado (s), caso 

existente no feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Por fim, cumpra-se a determinação contida na CNGC, no que concerne ao 

seu Capítulo II, Seção 3, art. 338, que dispõe:

 “Pelo menos 15 (quinze) dias antes da audiência, o gestor judiciário 

examinará o processo a fim de verificar se todas as providências para a 

sua realização foram tomadas. Diante da irregularidade ou omissão, 

deverá ser suprida a falha, fazendo-se a conclusão dos autos, se for o 

caso. Esta diligência será certificada nos autos”.

Às providências.

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 454545 Nr: 31795-56.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUZ DE SANTANA, WELLINGTON 

SEBSATIAO DE AMORIM, ELVES JUNIOR DA SILVA, FRANK JACKSON 

MORAES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT

 Diante do exposto, REVOGO o monitoramento eletrônico em desfavor de 

WELLINGTON SEBASTIÃO DE AMORIM, contudo, MANTENHO ao autuado 

as seguintes medidas cautelares:01)Comparecer a todos os atos do 

processo (art. 319, I, CPP); 02)Não mudar de residência ou se ausentar da 

Comarca, por mais de 07 (sete) dias, sem aviso prévio deste Juízo (art. 

319, IV, CPP); Advirta-o de que a inobservância de quaisquer das medidas 

cautelares aplicadas ensejará a decretação da prisão preventiva (art. 282, 

§ 4º, CPP). Com cópia da presente, o réu deve comparecer ao Setor de 

Monitoramento para a retirada do equipamento.Ás providências.Cuiabá 

/MT, 19 de dezembro de 2017.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 494048 Nr: 33337-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRATAN BARBOSA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATAN BARBOSA DE 

MOURA - OAB:

 AUTOS Nº 3337-75.2017.811.0042 (CÓDIGO 494048)

Vistos etc.

A Assessoria deste Gabinete entrou em contato telefônico com o réu e 

este informou que estaria em Cuiabá na quarta-feira (dia 17.01) e que 

advogará em causa própria.

 Assim, intime-se o réu para que apresente Resposta à Acusação no 

prazo legal, cientificando-o que caso não o faça, ser-lhe-á nomeado 

Defensor Público para prosseguimento do feito.

Cadastre-se o réu como advogado nestes autos, para que o mesmo 

receba as intimações após esta data.

Decorrido o prazo para apresentação da defesa e não havendo 

manifestação, fica desde já nomeada a Defensoria Pública para atuar no 

presente feito.

Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 18 de janeiro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 494982 Nr: 34230-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN CARLOS DO ESPIRITO SANTO 

JAIVONES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:

 Intimar a defesa do Réu Renan para, no prazo legal, apresentar Resposta 

à Acusação.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151661 Nr: 19199-84.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER SANTOS SOUZA, ZAQUEU CASTILHO 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JOÃO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:5721/MT

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZAQUEU CASTILHO ARAUJO, Rg: 

1901336-1, Filiação: Juscelino Martins Araujo e Maria Aparecida Castilho 

Araujo, data de nascimento: 14/04/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), auxiliar de topografia, Telefone 9217-8180. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O ACUSADO ZAQUEU CASTILHO ARAÚJO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, constituir novo patrono nos autos para 

apresentação das alegações finais ou manifestar o interesse em ser 

assistido pela Defensoria Pública.

Despacho/Decisão: Código 151661Vistos etc. Tendo em vista o teor da 

decisão proferida no HC nº 1011636-70.2017.8.11.0004 que anulou a 

sentença condenatória proferida nestes autos (fls. 501/503), DETERMINO 

seja imediatamente oficiado à 2ª Vara de Execução Penal para que 

proceda as baixas e anotações necessárias da pena aplicada nestes 

autos, unificada nos Autos de Execução de Pena cód. 158701, visando a 

transferência da prisão do réu CLEBER SANTOS SOUZA aos autos de 

origem (cód. 151661).Diante a anulação da sentença proferida nestes 

autos, resta prejudicada a apelação interposta pela defesa do réu CLEBER 

às fls. 459/465, bem como as contrarrazões do recurso de apelação de 

fls. 473/791.Intime-se a defesa do réu CLEBER quanto à presente 

decisão.No mais, dê-se vistas dos autos à defesa do réu ZAQUEU 

CASTILHO ARAÚJO para apresentação de memoriais finais, no prazo 

legal.Ciência ao MP. Intimem-se.Cumpra-se com urgência, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2017. SILVANA FERRER 

ARRUDAJuíza de Direito
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANIELLE PRUDENTE 

DE MELLO, digitei.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2018

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 465770 Nr: 5622-58.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEBIS JUNIOR ASTROGILDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTIUTÍDOS NOS AUTOS PARA 

COMPARECEREM À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

29/01/2018 ÀS 13:00 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 456242 Nr: 33537-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN LEANDRO DA SILVA, JHONATAN 

DIAS DE OLIVEIRA, ALYSSON GONÇALO SILVA DE SOUZA, EMERSON 

ROCHA GALVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - OAB:19133/MT, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - 

OAB:14941/MT, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - OAB:14974/O

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS PARA COMPARECEREM À AUDIENCIA DE 

INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 20/02/2018 ÀS 13:00 HORAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 503553 Nr: 42600-34.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMIR FERREIRA DA SILVA, WENDERSON 

RODRIGO SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 Código n. 503553Vistos etc. Isto posto, nos termos do artigo 316 do CPP, 

ex officio , REVOGO AS PRISÕES PREVENTIVAS dos acusados EDEMIR 

FERREIRA DA SILVA, mediante o cumprimento das MEDIDAS 

CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP:I – Comparecer a 

todos os atos em que haja necessidade de sua presença;II –Manter o 

comprovante de residência atualizado, da mesma forma o número de 

telefone para contato, comunicando-se o juízo qualquer alteração ou 

mudança;III – Juntada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de 

comprovante de endereço atualizado;IV - Proibição de manter contato com 

a(s) vítima(s), mantendo, ainda, uma distância mínima de 1.000 (mil) 

metros;V – Recolhimento de forma integral em seu próprio domicilio nos 

dias de folga (sábados, domingos e feriados, durante o dia e durante a 

noite), além do recolhimento domiciliar nos dias úteis, no período das 20hrs 

da noite até as 06hrs da manhã, salvo comprovada existência de 

ocupação lícita que o force a permanecer nas dependências do local onde 

exerce seu trabalho; V – Monitoração eletrônica (não poderá retirar ou 

deixar que alguém retire a tornozeleira; deverá carregar a bateria todos os 

dias por 3 (três) horas consecutivas; deverá zelar pela conservação do 

aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a 

tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; 

deverá zelar para que terceiro não o danifique). Em caso de 

descumprimento, o sistema de monitoramento deverá comunicar ao Juízo 

competente;Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA se por outro 

motivo não estiver preso, consignando as advertências legais.NO ATO DO 

CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA DEVERÁ SER INFORMADO 

PELO ACUSADO O ENDEREÇO EM QUE PODERÁ SER LOCALIZADO APÓS 

A SAÍDA DA PRISÃO, COM A ADVERTÊNCIA DE QUE NÃO SENDO 

ENCONTRADO NO LOGRADOURO DECLINADO, SERÁ DECLARADO 

REVEL.Advirta os acusados que o descumprimento das citadas medidas 

poderá culminar na aplicação de outras medidas cautelares mais gravosas 

ou até na decretação da prisão preventiva.Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 

2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 505516 Nr: 44505-74.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KÁTIA INÊS DO CARMO, WEBSTER VENANCIO 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/MT, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT

 Isto posto, nos termos do artigo 316 do CPP, REVOGO AS PRISÕES 

PREVENTIVAS dos indiciados KATIA INÊS DO CARMO e WEBSTER 

VENANCIO CAMPOS, mediante o cumprimento das MEDIDAS 

CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP:I – Comparecer a 

todos os atos em que haja necessidade de sua presença;II – Manter o 

comprovante de residência atualizado, da mesma forma o número de 

telefone para contato, comunicando-se o juízo qualquer alteração ou 

mudança;III – Juntada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de 

comprovante de endereço atualizado;IV – Recolhimento de forma integral 

em seu próprio domicilio nos dias de folga (sábados, domingos e feriados, 

durante o dia e durante a noite), além do recolhimento domiciliar nos dias 

úteis, no período das 20hrs da noite até as 06hrs da manhã, salvo 

comprovada existência de ocupação lícita que o force a permanecer nas 

dependências do local onde exerce seu trabalho;V – Monitoração 

eletrônica (não poderá retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; 

deverá carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; 

deverá zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, 

quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos 

equipamentos que a acompanham; deverá zelar para que terceiro não o 

danifique). Em caso de descumprimento, o sistema de monitoramento 

deverá comunicar ao Juízo competente; Expeça-se os competentes 

ALVARÁS DE SOLTURA se por outro motivo não estiverem presos, 

consignando as advertências legais.Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 482322 Nr: 22108-21.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA APARECIDA DE JESUS, Cpf: 

50269208100, Rg: 00036625, Filiação: Justina Maria de Jesus e Ozorio da 

Silva Malta, data de nascimento: 01/03/1958, brasileiro(a), natural de 

Campo Grande-MS, solteiro(a), cuidadora de carros. 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 CAPUT DO 

CÓDIGO PENAL.

Despacho: Despacho.Diante manifestação ministerial às fls. 60, determino 

a citação da acusada Maria Aparecida de Jesus via edital, notificando-a 

para apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo de quinze dias, dos 
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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, 10 de janeiro 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, 18 de janeiro de 2018

Guilherme Paes Maiolino Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399434 Nr: 3578-37.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGUIMAR LUIZ 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): EGUIMAR LUIZ DA SILVA, Filiação: 

Albertina de Souza Moura, data de nascimento: 25/03/1985, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), servente. 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.14 DA LEI 

10.826/03

Despacho: Despacho:Diante manifestação ministerial às fls. 77, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Renato Mesquita Pereira 

da Silva via 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 Presíd ios deste  Estado.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 12 de dezembro de 2017.

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, 18 de dezembro de 2017

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145785 Nr: 12946-80.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MESQUITA PEREIRA 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): RENATO MESQUITA PEREIRA DA SILVA, 

Cpf: 72373644134, Rg: 1447685-1, Filiação: Bismark Leandro Pereira da 

Silva e Marizete Socorro Mesquita da Silva, data de nascimento: 

15/11/1983, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), mototaxista/ 

entregador, Telefone 3649-8629. 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. 157, §2° INS II, E 

ART. 157, §2°, II, C/C ART 70 DO CP EM CONCURSO MATERIAL COM O 

ART. 244-B DO ECA.

Despacho: Despacho:Diante manifestação ministerial às fls. 202, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Renato Mesquita Pereira 

da Silva via 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 Presíd ios deste  Estado.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 12 de dezembro de 2017.

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, 18 de dezembro de 2017

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451447 Nr: 28539-08.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MIGUEL CORREA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ MIGUEL CORREA DE LIMA, Filiação: 

Maria Antonia Correa de Lima, data de nascimento: 27/09/1982, 

brasileiro(a), natural de Mirassol do Oeste-MT, solteiro(a), artesão. 

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. 155, §1°, §4°, I, IV 

DO CP.

Despacho: Vistos em Correição:Diante manifestação ministerial às fls. 50, 

dos presentes autos, determino a citação do acusado Luiz Miguel Correa 

de Lima via 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 Presíd ios deste  Estado.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 24 de novembro de 2017.

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, 18 de dezembro de 2017

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 474562 Nr: 14459-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOSÉ SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADILSON JOSÉ SANTANA, Cpf: 

47419270163, Rg: 0686.417-1, Filiação: Marta Iza Santana, data de 

nascimento: 27/06/1971, brasileiro(a), natural de Santo Antonio de 

Leverger-MT, solteiro(a), eletrecista, Telefone 65-99341-2490. atualmente 

em local incerto e não sabido
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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, 155, CAPUT, C/C 

ART. 14, II DO CP.

Despacho: Despacho:Diante manifestação ministerial às fls. 50, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Adilson José Santana 

via 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, 4 

de dezembro de 2017.

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, 18 de dezembro de 2017

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 482727 Nr: 22481-52.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR, 

Cpf: 04760822186, Rg: 2588173, Filiação: Camila Batista de França e 

Ronaldo de Souza Coelho, data de nascimento: 21/10/1992, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), carga e descarga/entregador, Telefone 

9243-1893. 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 NO ART. 157, §2°, II C/C 

ART. 14, II DO CP

Despacho: Despacho:Diante manifestação ministerial às fls. 59, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Ronaldo de Souza 

Coelho Junior via 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, 12 de dezembro de 2017.

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, 18 de dezembro de 2017

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 166362 Nr: 13669-65.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA DE ANDRADE, LEONE ALVES 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ANTONIO DE ALMEIDA 

- OAB:7543/MT, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - OAB:9587

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO EDSON ANTONIO DE ALMEIDA OAB/MT 

7543 E DRª GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA OAB/MT 9587, DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 

2018 ÀS 14:30 HORAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362758 Nr: 1976-45.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULVIO LEANDRO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FULVIO LEANDRO MARQUES, Cpf: 

78452333153, Rg: 10725520, Filiação: Nilza Maria Marques e Elpenor 

Marques Filho, data de nascimento: 25/10/1976, brasileiro(a), natural de 

São Paulo-SP, solteiro(a), tecnico em informática, Telefone 9220-6556. 

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 ARTIGO 155, §4º, 

INCISO I, C/C 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

Despacho: "(....)Diante manifestação ministerial às fls. 46, determino a 

citação do acusado Fúlvio Leandro Marques 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 o 

Acusado não se encontra preso ou recolhido em alguns dos Presídios 

deste Estado(...)"

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, Guilherme Paes Maiolino 

, digitei.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2017

Edenirce Miranda Serafim Costa 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.: 477139 Nr: 16983-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS CORREA AMORZINO, VALMIR 

GONÇALVES DA GUIA, JOSE HELIO JUNIOR RIBEIRO SILVEIRA, LUCAS 

LEMILTON DA SILVA FARIA, THIAGO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ELÍDIA PENHA GONCALVES - OAB:2886-A, JOSÉ 

GABRIEL DA SILVA JUNIOR - OAB:12.941, LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais do réu Valmir Gonçalves, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 500870 Nr: 39894-78.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 485241 Nr: 24934-20.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSO GOMES VIANA, ARIZON ROQUE DA 

SILVA, OSVALDO PEDRO DA SILVA, ALEX SANTOS DA SILVA, JOSE 

ESMICESEA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander Deusdeth Luiz 

Henrique Chaves - OAB:7645, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - 

OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17867, EDUARDO F. PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT 15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, João 

Felipe Oliveira do Carmo - OAB:15229, KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:19253/E, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT, MARCELA 

SILVA ABDALLA - OAB:22712/O

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSVALDO PEDRO DA SILVA, Filiação: 

Maria Arlinda da Silva e Sebastião Clarindo da Silva, data de nascimento: 

09/02/1960, brasileiro(a), natural de Açai-PR, convivente, comerciante, 

Telefone 99611-4175. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da pessoa acima qualificada, para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento designada para o dia 

16/02/2018, às 14:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado.

Resumo da Inicial: "(...) Diante do exposto, o Ministério Público Estadual 

denuncia ALEX SANTOS DA SILVA, JOSÉ ESMICESEA DA SILVA, ARIZON 

ROQUE DA SILVA, VILSO GOMES VIANA e OSVALDO PEDRO DA SILVA, 

como incursos nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c artigo 40, 

inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006 (...)".

Despacho/Decisão: Diante o exposto, em consonância com o parecer 

ministerial de fls. 571/572, INDEFIRO os pedidos em tela, MANTENDO as 

segregações cautelares de VILSO GOMES VIANA, JOSÉ ESMICESEA DA 

SILVA, ARIZON ROQUE DA SILVA e ALEX SANTOS DA SILVA.Juntem-se 

as informações prestadas ao MD Relator do HC impetrado em favor do réu 

JOSÉ.Ademais, designo o dia 16/02/2018, às 14h00min, para dar 

continuidade à instrução criminal.Requisitem-se. Intimem-se. Ciência ao 

Ministério Público e Defensora Pública.Às providências necessárias. 

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, Paula Gomes Araújo, 

digitei.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 485241 Nr: 24934-20.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSO GOMES VIANA, ARIZON ROQUE DA 

SILVA, OSVALDO PEDRO DA SILVA, ALEX SANTOS DA SILVA, JOSE 

ESMICESEA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessander Deusdeth Luiz 

Henrique Chaves - OAB:7645, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - 

OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17867, EDUARDO F. PINHEIRO - 

OAB:OAB-MT 15431, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, João 

Felipe Oliveira do Carmo - OAB:15229, KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:19253/E, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT, MARCELA 

SILVA ABDALLA - OAB:22712/O

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que tome conhecimento da designação de audiência para inquirição de 

testemunha designada no Juízo Deprecado, às fls. 592, para a data de 

31/01/2018, às 14:10 horas, na sala de audiência da Vara Única da 

Comarca de Guarantã do Norte/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 500147 Nr: 39194-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO FERNANDO DIAS BOMDESPACHO, 

MAGNA SILVA DA GRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 (...)Tendo em vista o teor da certidão de fl. 174, INTIME-SE o advogado da 

acusada, via DJE, para apresentar defesa preliminar em favor de sua 

cliente.Por fim, quanto ao mandado de notificação de fl. 146, uma vez que 

o mesmo foi distribuído em 11/12/2017 e até a presente data não foi 

cumprido, mesmo se tratando de réu preso, DETERMINO que o Sr. Oficial 

de Justiça o devolva, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, devidamente 

cumprido.Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 503301 Nr: 42377-81.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DOMINGUES DE JESUS, JHONATAN 

RAFAEL DA SILVA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 497784 Nr: 36937-07.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICANO MOREIRA - 

OAB:6833

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 407295 Nr: 11906-53.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CASTRO SANTOS, RAFAEL 

FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALES ALEXANDRE MIDON 

DE MELO - OAB:15111

 Vistos, etc...

Compulsando detidamente os autos em epígrafe observo que, até o 

presente momento, o acusado Rafael Fernandes de Souza ainda não foi 

citado dos termos da denúncia.

Assim, nos termos do artigo 396 do CPP, cite(m)-se/intime(m)-se o(s) 
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acusado(s), por mandado, no endereço indicado na denúncia, para a 

apresentação de resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, na qual poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse 

à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o número legal, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

No mandado de citação, deverá constar a obrigatoriedade do oficial de 

justiça indagar ao(s) acusado(s) se ele(s) pretende(m) constituir 

advogado ou se o juiz deve nomear um Defensor Público para patrocinar a 

sua defesa e, neste caso, as razões pelas quais não têm a intenção de 

contratar um defensor (CNGC, artigo 1.373, § 3º).

Consigne no mandado a faculdade estampada no artigo 362 do CPP, 

consistente na citação por hora certa.

Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o(s) acusado(s), 

citado(s), não constituir(em) defensor, fica desde já nomeado o Defensor 

Público oficiante neste Juízo para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos 

autos por 10 (dez) dias.

Aportando a resposta inicial e havendo alegação de alguma das situações 

previstas no artigo 397, incisos I a IV do CPP, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Sem prejuízo do cumprimento das determinações contidas nos §§ 

anteriores, DESIGNO DESDE JÁ AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para 

__________/ __________/ __________ às __________: __________ 

horas.

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 439859 Nr: 16404-61.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AGENOR FRANCISCO BOMBASSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARIA RODRIGUES RINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOIDE SANTANA PESSOA - 

OAB:15187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645, JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15346

 Vistos, etc...

Intimem-se as partes, por intermédio de seus advogados, para que, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias, apresentem as alegações finais em forma 

de memoriais (CPP, artigo 404, parágrafo único), oportunidade em que 

deverão manifestar acerca relatório de monitoramento acostado às fls. 

86/115.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado, façam-me os autos 

conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 75529 Nr: 8999-57.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTURO JOSÉ TOMASELLI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:2638/O, RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19145-O/MT

 Vistos, etc...

Nos termos do artigo 530-G do Código de Processo Penal, DETERMINO a 

destruição da substância entorpecente e DECLARO o perdimento de 

quaisquer bens que não foram reclamados pelo interessado (fl. 557). 

Acaso os objetos apreendidos não possuam valor econômico, determino a 

sua destruição e, em se tratando de objetos com valor econômico, 

proceda-se a realização de leilão ou doação, em consonância com as 

disposições da CNGC.

No mais, cumpra-se integralmente a sentença de fl. 541.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 344355 Nr: 4566-29.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEIS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JOSÉ SILVA - 

OAB:9053/MT

 Vistos, etc...

Expeça-se de guia de execução penal em desfavor do réu, nos moldes da 

pena fixada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

No mais, cumpra-se integralmente a sentença condenatória de fls. 

152/160.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 370251 Nr: 10720-29.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUVIRI FEDRIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT

 Vistos, etc...

Considerando que o réu pugnou por vista dos autos (fl. 78), determino a 

regularização da sua citação pessoal.

Assim, nos termos do artigo 396 do CPP, cite(m)-se/intime(m)-se o(s) 

acusado(s), por mandado, no endereço declinado na petição de fl. 78, 

para a apresentação de resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, na qual poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o número legal, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

No mandado de citação, deverá constar a obrigatoriedade do oficial de 

justiça indagar ao(s) acusado(s) se ele(s) pretende(m) constituir 

advogado ou se o juiz deve nomear um Defensor Público para patrocinar a 

sua defesa e, neste caso, as razões pelas quais não têm a intenção de 

contratar um defensor (CNGC, artigo 1.373, § 3º).

Consigne no mandado a faculdade estampada no artigo 362 do CPP, 

consistente na citação por hora certa.

Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o(s) acusado(s), 

citado(s), não constituir(em) defensor, fica desde já nomeado o Defensor 

Público oficiante neste Juízo para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos 

autos por 10 (dez) dias.

Aportando a resposta inicial e havendo alegação de alguma das situações 

previstas no artigo 397, incisos I a IV do CPP, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Sem prejuízo do cumprimento das determinações contidas nos §§ 

anteriores, DESIGNO DESDE JÁ AUDIÊNCIA DE PROPOSTA DE 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO para o dia 

__________/__________/__________ às __________:__________ horas.

Somente após a expedição de todos os documentos necessários para a 

citação/intimação do réu, fica o advogado Antônio Rogério A. C. Stefan 

autorizado a realizar a carga dos autos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 429019 Nr: 4490-97.2016.811.0042

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 406 de 669



 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAURO MENDES FERREIRA, VIRGÍNIA RAQUEL 

TAVEIRA MENDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NISHIYAMA - OAB:12919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633, PAULO INÁCIO DIAS LESSA - OAB:13887, TASSIO 

VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13948

 Vistos

1. Compulsando os autos, constato que foi recebida a queixa-crime sem a 

previa oitiva do MP.

 2. Encaminhem-se os autos ao Parquet a fim de que intervenha no feito.

3. Em seguida, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 152571 Nr: 20190-45.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055

 Vistos, etc...

Ante o teor da certidão de fls. 108/109, anoto que realizei pesquisa junto 

ao sistema SIEL e obtive o endereço atualizado do(s) acusado(s), qual 

seja: Rua 17, quadra 376, bairro Nova Esperança – Várzea Grande/MT, 

conforme documento anexo.

Assim, intime-se o acusado, por mandado, no endereço obtido junto ao 

sistema SIEL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

das custas processuais e taxa judiciária.

Não havendo o referido pagamento, o que deverá ser certificado, 

proceda-se conforme determina o artigo 352, § 2º da CNGC.

Após o cumprimento das deliberações supra, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

Intime-se o patrono do réu, via D.J.E, do teor deste despacho.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 351583 Nr: 12881-46.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA BARCELOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Borges Soler - OAB:MT 

17850, MARTA XAVIER DA SILVA - OAB:12162/MT, PEDRO 

RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 Vistos, etc...

Considerando que a audiência designada não foi devidamente cumprida, o 

que prejudicou a realização da solenidade, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO para o dia __________/__________/__________ às 

__________:__________ HS.

INTIME-SE pessoalmente o(s) acusado(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 352267 Nr: 13662-68.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILSON INÁCIO BARBOSA - 

OAB:13530

 Vistos, etc...

Considerando que a audiência designada não foi devidamente cumprida, o 

que prejudicou a realização da solenidade, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO para o dia __________/__________/__________ às 

__________:__________ HS.

INTIME-SE pessoalmente o(s) acusado(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 360535 Nr: 23315-94.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUCIANO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO S. SPINELLI - 

OAB:15.205

 Vistos, etc...

Defiro o petitório de fl. 82.

Para tanto, intime-se o advogado do acusado, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, retire os autos em cartório para extração de cópias e 

apresentação de resposta a acusação no prazo legal.

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, acaso não for 

oferecido a resposta à acusação, desde já, NOMEIO o Defensor Público 

oficiante neste Juízo para patrocinar a defesa do acusado (CPP, artigo 

396-A, § 2º).

Assim, concedo vista dos aos autos à Defensoria Pública para 

apresentação da resposta à acusação, dentro do prazo de 10 (dez) dias.

Aportando a resposta inicial e havendo alegação de alguma das situações 

previstas no artigo 397, incisos I a IV do CPP, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Sem prejuízo, DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 

__________/__________/__________ às __________:__________ horas.

INTIME-SE pessoalmente o(s) réu(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 430584 Nr: 6248-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edneia Luft - OAB:14512/MT, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8476

 Vistos, etc...

Defiro o petitório de fls. 64/64V.

Para tanto, intime-se pessoalmente o réu, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, ateste documentalmente o cumprimento total ou parcial das 

obrigações impostas nos itens V e VI, ou exponha eventuais justificativas, 

a fim de evitar o cancelamento do benefício.

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, encaminhem-se 

os autos para o Ministério Público para manifestação.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 439747 Nr: 16284-18.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SAMPAIO SENIGALIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTE PEDROSA FIGUEIRA - 

OAB:18357

 Vistos, etc...

Defiro o petitório de fls. 61/61V.

Para tanto, intime-se pessoalmente o réu, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, ateste documentalmente o cumprimento total ou parcial das 

obrigações impostas nos itens V e VI, ou exponha eventuais justificativas, 

a fim de evitar o cancelamento do benefício.

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, encaminhem-se 

os autos para o Ministério Público para manifestação.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 468655 Nr: 8579-32.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FELIX JERONIMO ALVAREZ PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBAMAR DOS SANTOS TRINDADE, 

ARNALDO SOUZA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO VIETO M. SCALOPPE - 

OAB:19.531, ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA JR - OAB:21.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Trata-se de QUEIXA-CRIME ajuizada por Félix Jeronimo Alvarez Paulino, 

em desfavor de José Ribamar dos Santos Trindade e Arnaldo Souza 

Marques, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, pela 

suposta prática dos delitos previstos nos artigos 138, 139 e 140 c/c artigo 

141, incisos II e III, todos do Código Penal.

O artigo 520 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, antes de 

receber a queixa, deverá oferecer às partes oportunidade para se 

reconciliarem.

Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO para 

o dia 02/05/2018 às 15Hs30Min.

INTIMEM-SE as partes, pessoalmente, bem como os procuradores 

constituídos nos autos, via D.J.E.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 484252 Nr: 23985-93.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JGSDA, THEIZA HELENA FONTES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS OLARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIAN DERVALHE NATAL - 

OAB:OAB MT 19.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Intime-se o querelante, por intermédio de seu advogado, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária para a distribuição do presente feito, em observância ao 

Provimento n. 41/2013-CGJ.

Alternativamente, caso o querelante formule pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, no mesmo prazo, deverá comprovar a 

alegada insuficiência de recursos para suportar as custas e taxas com a 

distribuição da ação, devendo acostar documentos comprobatórios dos 

seus gastos mensais, sob pena de rejeição da queixa-crime (CPP, artigo 

806).

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, façam-me os 

autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84002 Nr: 9281-27.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CALDAS RODRIGUES 

- OAB:6591/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ARIANA SILVA PINHEIRO, para devolução dos 

autos nº 9281-27.2007.811.0042, Protocolo 84002, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 105295 Nr: 9788-85.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDAS TADEU DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15626/MT

 Vistos, etc...

Considerando que a audiência designada não foi devidamente cumprida, o 

que prejudicou a realização da solenidade, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO para o dia __________/__________/__________ às 

__________:__________ HS.

INTIME-SE pessoalmente o(s) acusado(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 114276 Nr: 1200-55.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL VIDIGAL DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Batista dos 

Santos - OAB:3.881

 Vistos, etc...

Considerando que a audiência designada não foi devidamente cumprida, o 

que prejudicou a realização da solenidade, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO para o dia 19/04/2018 às 14Hs30Min.

INTIME-SE pessoalmente o(s) acusado(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 114276 Nr: 1200-55.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL VIDIGAL DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Batista dos 

Santos - OAB:3.881

 Vistos.

1. Defiro o parecer ministerial retro.

2. DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de 

Outubro de 2017, às 16h00min, destinada a oitiva das testemunhas 

arroladas.

3. Expeça-se carta precatória para o lugar de residência do réu, com 

prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 316252 Nr: 15327-90.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIARA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMARIO M. 

VASCONCELLOS - OAB:10.624, ROGÉRIO BARAO - OAB:8313

 Vistos, etc...

Considerando que a audiência designada não foi devidamente cumprida, o 

que prejudicou a realização da solenidade, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO para o dia __________/__________/__________ às 

__________:__________ HS.

INTIME-SE pessoalmente o(s) acusado(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 326880 Nr: 6555-07.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS COUTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CRISTINA DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:17304/MT

 Vistos, etc...

Analisando detidamente os autos observo que, nesta fase inicial, não há 

elementos suficientes para a absolvição sumária do(s) réu(s), razão pela 

qual DESIGNO A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 

__________/__________/__________ às __________:__________ horas.

INTIME-SE pessoalmente o(s) réu(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se com urgência, por tratar-se de processo pertencente à Meta 

2/CNJ.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 338955 Nr: 20277-11.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELES PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELDA NATÁLIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6.069 - MT, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6667/MT

 Vistos, etc...

Considerando que a audiência designada não foi devidamente cumprida, o 

que prejudicou a realização da solenidade, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO para o dia 17/04/2018 às 14HS30Min.

INTIME-SE pessoalmente o(s) acusado(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 348564 Nr: 9463-03.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB:4541-B

 Vistos, etc...

Considerando que a audiência designada não foi devidamente cumprida, o 

que prejudicou a realização da solenidade, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO para o dia __________/__________/__________ às 

__________:__________ HS.

INTIME-SE pessoalmente o(s) acusado(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 353156 Nr: 14646-52.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DIEGO ARAÚJO DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12035

 Vistos, etc...

Nos termos do artigo 337 do Código de Processo Penal, DETERMINO a 

restituição da fiança prestada à fl. 18, a qual deverá ser creditada em 

favor do procurador do acusado, de acordo com os dados bancários 

indicados à fl. 162 e conforme poderes outorgados na procuração de fl. 

93.

No mais, cumpra-se integralmente a sentença de fls. 158/159.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 385434 Nr: 27499-59.2014.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133

 Vistos, etc...

Defiro o desarquivamento dos autos (fls. 146/148).

Assim, encaminhem-se os autos à Central de Acompanhamento de 

Inquéritos e Controle Externo da Atividade Policial e, após, remetam-se os 

autos à Delegacia do Coxipó, para adoção das providências elencadas às 

fls. 147/148.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 403397 Nr: 7744-15.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYWISON PAULA MORAES - 

OAB:10.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYWISON PAULA DE 

MORAES - OAB:10793

 Sem prejuízo do cumprimento das determinações contidas nos §§ 

anteriores, DESIGNO DESDE JÁ AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para 

__________/ __________/ __________ às __________: __________ 

HS.Depreque-se a oitiva das testemunhas residentes fora dos limites 

territoriais desta comarca, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para o 

cumprimento da missiva.Certifique-se o que constar no distribuidor local e 

requisite-se folha de antecedentes junto ao Instituto de Identificação do 

Estado de Mato Grosso, Instituto Nacional de Identificação e Distribuidor da 

Comarca de residência do(s) acusado(s).Requisite-se a apresentação 

do(s) acusado(s) preso(s) (CPP, art. 399, § 1º).Intime(m)-se o(s) 

ofendido(s) da data da audiência de instrução (CPP, art. 201, § 

2º).Havendo fiança, proceda-se a sua vinculação ao processo.Quanto ao 

pedido de restituição de valor remanescente (fls. 169), abro vista ao 

Ministério Público para manifestação, pelo prazo de 05 (cinco) dias.Anoto 

que houve a apreensão do valor total de R$ 9.367,00 (nove mil trezentos e 

sessenta e sete reais), sendo que a quantia de R$ 8.100,00 (oito mil e cem 

reais) já fora devolvida à parte solicitante (f. 140).Intimem-se. 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 470544 Nr: 10469-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GUSTAVO KAISER GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Schauffert de 

Amorim - OAB:OAB/SC 9.421

 Vistos, etc...

Oficie-se ao juízo deprecante, comunicando que não foi possível a 

intimação do acusado para comparecimento na audiência de instrução 

designada naquele juízo e que foi realizada no dia 31/07/2017, às 15:00 

horas, conforme certidão de fl. 13.

Ademais, após o cabal cumprimento do(s) ato(s) deprecado(s), 

devolva-se ao juízo de origem com as baixas e homenagens de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 494760 Nr: 34024-52.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON RODRIGO DOS 

SANTOS TRINDADE - OAB:OAB/GO 27838

 Vistos, etc...

Designo o dia 01/03/2018 às 17:45 horas, para o cumprimento do ato 

deprecado.

Comunique-se ao juízo deprecante (via postal, malote digital, e-mail 

funcional ou outro meio disponível).

Intimem-se pessoalmente a(s) testemunha(s) que será(serão) inquirida(s), 

requisitando a(s) testemunha(s) militar(es).

Nomeio desde já o ilustre Defensor Público que oficia perante este Juízo 

Criminal para defender o(s) acusado(s) no ato, caso não compareça 

advogado constituído, devendo ser pessoalmente intimado para 

comparecer à audiência.

Intime-se eventual defensor constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 499396 Nr: 38498-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCIA SOUZA DA HORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ - 

OAB:9486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Intime-se a querelante, por intermédio de seu advogado, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária para a distribuição do presente feito, em observância ao 

Provimento n. 41/2013-CGJ.

Alternativamente, caso a querelante formule pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, no mesmo prazo, deverá comprovar a 

alegada insuficiência de recursos para suportar as custas e taxas com a 

distribuição da ação, devendo acostar documentos comprobatórios dos 

seus gastos mensais, sob pena de rejeição da queixa-crime (CPP, artigo 

806).

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, façam-me os 

autos conclusos para ulteriores deliberações.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 501466 Nr: 40534-81.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO QUESADA PIAZZALUNGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS RAVAIOLI 

- OAB:OAB/SP 291.726, TAMIRES MARINHEIRO SILVA - OAB:OAB/SP 

357.476

 Vistos, etc...

Designo o dia 23/05/2018 às 15:45 horas, para o cumprimento do ato 

deprecado.

Intime(m)-se pessoalmente a(s) testemunha(s) que será(serão) 

inquirida(s), requisitando a(s) testemunha(s) militar(es).

Nomeio desde já o ilustre Defensor Público que oficia perante este Juízo 

Criminal para defender o(s) acusado(s) no ato, caso não compareça 

advogado constituído, devendo ser pessoalmente intimado para 

comparecer à audiência.

Intime-se eventual defensor constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 503263 Nr: 42340-54.2017.811.0042

 AÇÃO: Notificação para Explicações->Interpelações->Medidas 

Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JULIANE ANTUNES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMILLER MACHADO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE DORFMAN - OAB:10707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Intime-se a requerente, por intermédio de sua advogada, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária para a distribuição do presente feito, em observância ao 

Provimento n. 41/2013-CGJ.

Alternativamente, caso a requerente formule pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, no mesmo prazo, deverá comprovar a 

alegada insuficiência de recursos para suportar as custas e taxas com a 

distribuição da ação, devendo acostar documentos comprobatórios dos 

seus gastos mensais, sob pena de rejeição da medida preparatória de 
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queixa-crime (CPP, artigo 806).

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, façam-me os 

autos conclusos para ulteriores deliberações.

Proceda-se o apensamento destes autos à medida preparatória de 

notificação para explicações autuada sob o n. 42705-11.2017.811.0042 

(código n. 503668).

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 79567 Nr: 611-34.2006.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE JESUS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5896/MS

 Vistos, etc...

Considerando que o acusado atende aos requisitos previstos no artigo 89 

da Lei 9.099/1995, bem como nos incisos do artigo 77 do Código Penal, 

DESIGNO AUDIÊNCIA PARA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL 

DO PROCESSO para o dia __________/__________/__________ às 

__________:__________ horas.

Intime-se pessoalmente o(s) acusado(s).

Intimem-se a Defensoria Pública, o(s) advogado(s) constituído(s) nos 

autos e o representante do Ministério Público.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 302150 Nr: 19268-82.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LEITE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656/MT

 Vistos, etc...

Considerando que a audiência designada não foi devidamente cumprida, o 

que prejudicou a realização da solenidade, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO para o dia 16 de Maio de 2018 às 17Hs00Min.

INTIME-SE pessoalmente o(s) acusado(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 315813 Nr: 14862-81.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON SEBASTIÃO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONORIO DE 

CASTRO - OAB:3541 -B

 Vistos, etc...

Considerando que a audiência designada não foi devidamente cumprida, o 

que prejudicou a realização da solenidade, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO para o dia __________/__________/__________ às 

__________:__________ HS.

INTIME-SE pessoalmente o(s) acusado(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 423914 Nr: 29648-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIS LEAL MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLO BIAGGIO 

NORBIATTO - OAB:21144, MARIZETE F. REGINATO BAGATELLI - 

OAB/MT 16.412 - OAB:16412

 Vistos, etc...

Defiro o petitório de fls. 77/77V

Para tanto, intime-se pessoalmente o réu, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, ateste documentalmente o cumprimento total ou parcial da obrigação 

imposta no item VI, ou exponha eventuais justificativas, a fim de evitar o 

cancelamento do benefício.

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, encaminhem-se 

os autos para o Ministério Público para manifestação.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 439521 Nr: 16055-58.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RMMP, MSAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS GOMES DA SILVA - 

OAB:17.631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Considerando que a audiência designada não foi devidamente cumprida, o 

que prejudicou a realização da solenidade, REDESIGNO A AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO para o dia 17/04/2018 às 14Hs00Min.

INTIME-SE pessoalmente o(s) acusado(s).

INTIMEM-SE eventual(ais) vítima(s), a Defensoria Pública e/ou o(s) 

Advogado(s) constituído(s) nos autos.

INTIMEM-SE e REQUISITEM-SE as testemunhas.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 497224 Nr: 36365-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CAVALCANTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gessica Lorca Strapazzon - 

OAB:OAB/MT 20.249

 Vistos, etc...

Designo o dia 23/05/2018 às 15:30 horas, para o cumprimento do ato 

deprecado.

Intime(m)-se pessoalmente a(s) testemunha(s) que será(serão) 

inquirida(s), requisitando a(s) testemunha(s) militar(es).

Nomeio desde já o ilustre Defensor Público que oficia perante este Juízo 

Criminal para defender o(s) acusado(s) no ato, caso não compareça 

advogado constituído, devendo ser pessoalmente intimado para 

comparecer à audiência.

Intime-se eventual defensor constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.
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11ª Vara Criminal - J. Militar

Despacho

Nº DO PROCESSO: 17000-11.2017.811.0042- código 477158 – VIRTUAL

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): Z. B., E. A. F. L., R. J. DE B., J. A. E. B. e G. L. F. C. J.

ADVOGADO(S): JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - OAB/PR 56.722, 

FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR – OAB/PR 

29.071, STALYN PANIAGO PEREIRA – OAB/MT 6.115-B, THIAGO DE 

ABREU FERREIRA – OAB/MT 5.928, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO – 

OAB/AC 3.878

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS RÉUS da decisão que 

segue transcrita: Primeiramente, ratifico integralmente todos os atos 

processuais praticados, inclusive os decisórios. Observa-se das fls. 

3.747/3.822 que a denúncia já foi recebida de modo que, estando, a partir 

de agora, o feito a tramitar perante este Juízo da Justiça Militar, na forma 

do artigo 399, alínea a¸ do CPPM, imperioso se faz providenciar o sorteio 

do Conselho Especial de Justiça, já que havendo oficial militar no polo 

passivo da demanda, àquele caberá o julgamento do processo, 

competindo ainda, apreciar as questões suscitadas nos moldes indicados 

nos artigos 27 e 28 da Lei 8.457/92. Desta forma, DESIGNO o dia 

26.01.2018, às 14h, para a realização do ato. Requisite-se o responsável 

pela listagem dos oficiais aptos à convocação para composição do 

Conselho de Justiça, na Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar, 

para comparecimento na sessão de sorteio designada. Consigno que o 

feito tramitava sob o rito da Lei 8.038/90 e pelo Tribunal de Justiça foi 

determinada a notificação pessoal dos acusados para oferecerem 

resposta, tendo a diligência sido cumprida, conforme fls. 3.252, 3.255, 

3.258, 3.261 e 3.271. Recebida a denúncia e passando o feito a tramitar 

pelo Juízo Militar, sob o rito do Código de Processo Penal Militar, imperiosa 

a citação formal dos denunciados. Dessa forma, proceda-se ao 

necessário para CITAÇÃO dos acusados. Sendo o caso, requisitem-se os 

denunciados na forma da lei para que compareçam pessoalmente na 

Secretaria desta Vara Militar a fim de serem citados. No momento da 

citação os acusados deverão indicar defensor constituído ou manifestar o 

desejo de serem assistidos pela Defensoria Pública, devendo a Gestora 

Judicial e/ou Oficial de Justiça ao lavrar a certidão de citação, sempre que 

possível, indicar os motivos pelos quais os acusados não tenciona 

contratar defensor. Passo a apreciar os diversos pleitos constantes nos 

autos pendentes de apreciação: 1 - Indefiro o pleito formulado pelo Z. B., 

de autorização para frequentar as aulas no curso de bacharelado em 

Educação Física da Universidade Federal de Mato Grosso (fls. 

3.895/3.897), uma vez que o réu está sob custódia. Outrossim, em que 

pese o 2º TEN PM Evandro Luiz Mariano Bilhares ter se disponibilizado a 

efetuar a sua escolta, o procedimento não poderá ser realizado somente 

por este oficial, havendo manifestação nos autos de que a ESFAP – 

Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças não possui 

efetivo e condições para efetivar a segurança do segregado, conforme 

fls. 3.901/3.902. Ademais, o benefício pleiteado está previsto no artigo 

122, inciso II, da Lei n. 7.210/84 para condenados que cumprem pena em 

regime semiaberto, de modo que o denunciado não se enquadra nas 

hipóteses do mencionado artigo, já que se encontra preso 

preventivamente. De outra feita, defiro o pedido de expedição de certidão 

de inteiro teor, formulado na petição de fls. 3.979/3.980. Expeça-se o 

necessário. 2 - Acolho a justificativa apresentada pelo R. J. de B., diante 

dos documentos apresentados às fls. 3.918/3.922, que comprovam a 

necessidade de saída do seu domicílio sem autorização judicial para 

atendimento médico urgente. 3 - Indefiro o pleito de atualização de 

endereço junto à central de monitoramento, formulado pelo E. A. F. L. (fls. 

3.983/3.986), uma vez que a restrição de afastamento da investigada H. C. 

C. D. L., sua esposa, foi determinada no bojo dos autos 2017/0118865-5, 

que tramita perante o Superior Tribunal de Justiça, não cabendo a este 

Juízo Militar desconstituir a ordem emanada por aquela Corte. Outrossim, 

defiro o pedido e autorizo o fornecimento das mídias digitais e filmagens 

constantes nestes autos ao advogado do réu E. A. F. L. Habilite-se o 

advogado nos apensos que se referem ao seu cliente (E. A. F. L.), desde 

que não haja documentos cujo sigilo é resguardado por lei de outros réus 

ou terceiros não figurantes na ação penal. Ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se as defesas desta decisão. Requisitem-se os réus. Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 9541-02.2010.811.0042

 ESPÉCIE: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): TIMOTEO MARQUES DE ALMEIDA

GERALDO SOARES DE OLIVEIRA

INTIMANDO: TIMÓTEO MARQUES DE ALMEIDA, RG 875.921, CPF 

174.204.741-68, filiação: Germino Soares de Oliveira e AMBROSINA Alves 

de Oliveira, data de nascimento: 28.02.1957, natural de Junqueirópolis/SP, 

residente na Avenida dos Beija Flores, nº 365, módulo IV, Juína-MT

FINALIDADE: citação do réu TIMÓTEO MARQUES DE ALMEIDA, para 

conhecimento da presente ação, nos termos do art. 277, inc. v, do CPPM, 

fixando-se o prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 287, alínea c do 

mesmo estatuto.

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público denuncia o 2º SGT PM GERALDO 

SOARES DE OLIVEIRA e TIMÓTEO MARQUES DE ALMEIDA (à época 3º 

Sargento da PM) pelas práticas do crime previsto nos artigos 305 

(concussão) c/c art. 223 (ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, 

ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto e grave) todos 

do Código de Processo Penal Militar.

 DECISÃO/DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. Os réus foram 

denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 305 e 223 do 

Código Penal Militar, sendo que, em relação a este último, a pretensão 

punitiva estatal está prescrita. Assim sendo, tratando-se de matéria de 

ordem pública, passo a decidir monocraticamente no que tange ao crime 

de ameaça. Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi 

recebida em 06.11.2013 (fl. 246). De outra feita, infere-se que ao delito 

descrito no art. 223 do Código Penal Militar é cominada pena máxima de até 

seis meses de detenção. Deste modo, conforme dispõe o artigo 125, 

inciso VII do Código Penal Militar, conclui-se que o prazo prescricional 

incidente sobre o delito descrito no art. 223 do CPM, imputado aos réus, já 

transcorreu, visto que já se passaram mais de três anos desde o 

recebimento da denúncia em 06.11.2013, causa interruptiva nos termos do 

art. 125, §5°, I, do CPM. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos réus Timóteo Marques de Almeida e Geraldo Soares de 

Oliveira, qualificados nos autos, relativamente ao crime descrito no artigo 

223 do Código Penal Militar, o que faço com fulcro nos artigos 123, IV, e 

125, VII, ambos do mesmo estatuto repressivo. Certifique se a sessão 

anteriormente designada (fl. 278), foi realizada ou não. Outrossim, 

verifica-se que passados quase quatro anos do recebimento da denúncia 

(fl. 246 e verso), o réu Timóteo Marques de Almeida ainda não foi 

localizado para responder a presente ação penal. Desta feita, 

considerando que o réu não faz parte dos quadros da PMMT, não tendo 

sido encontrado no endereço constante na denúncia e não tendo a 

acusação fornecido novo endereço, defiro a citação por edital, na forma 

do art. 277, inc. V, do CPPM, fixando-se o prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do artigo 287, alínea c, do mesmo estatuto. Decorrido o prazo e 

não havendo resposta, desde já nomeio a Defensoria Pública para atuar 

em favor do réu (art. 71, § 2º, CPPM). Após concretizada a citação, 

expeça-se carta precatória para a oitiva das testemunhas de acusação, 

com prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento, intimando as partes para 

apresentação dos quesitos, na forma da lei. Decorrido o prazo, com ou 

sem o cumprimento da missiva, certifique-se. Após, volvam-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Às providências."

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Meira 

Florentino de Figueiredo, Analista Judiciária, digitei.

Cuiabá - MT, 22 de janeiro de 2018.

THAIS MATSUOKA DA SILVA

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362262 Nr: 1440-34.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO FABIANO SALLES, ALEX SANDRE 

SOUZA DOS SANTOS, DANIELE DE CASTRO, WILLIAM DA SILVA 

SANTOS, MAURO IZIDORO DE OLIVEIRA JÚNIOR, MAYCON DOUGLAS 

TEIXEIRA BONIFACIO, RENATO FERREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DA NEVES 

- OAB:11.190-OAB/MT., PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16686/O, 

VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA - OAB:11230-B, WAGNER MAX 

TAVARES - OAB:15472

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA, para devolução 

dos autos nº 1440-34.2014.811.0042, Protocolo 362262, 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.: 96833 Nr: 3100-10.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERTON DIAS DE MOURA, ROMAGNO 

GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) FABIO MOREIRA PEREIRA, para devolução dos 

autos nº 3100-10.2007.811.0042, Protocolo 96833, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 347627 Nr: 8378-79.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MATNE FAGUNDES JUNIOR, IVAN 

FIDELIS GUIMARÃES SILVA, FABIO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, GRACIELI SOARES DE 

CARVALHO PEREIRA DE SOUZA - OAB:20283, JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830/MT

 Código: 347627

Vistos, etc...

Ante o teor da certidão de fl. 506, designo o dia 12/03/2018, às 14h00min, 

para realização da audiência de instrução e julgamento na qual deverá ser 

ouvida a testemunha IDELMIR BEZERRA FERREIRA e INTERROGADOS OS 

ACUSADOS.

Consigno que as demais testemunhas já foram ouvidas ou houve 

desistência das partes quanto a elas.

Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 342285 Nr: 2180-26.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETSEY POLISTCHUK DE 

MIRANDA - OAB:3004-B/MT

 Código: 342285

Vistos, etc...

Analisando detidamente o feito, verifico que na resposta à acusação de 

fls. 148/152 não foram arguidas preliminares (alegações de vícios ou 

falhas processuais).

De outro lado, o argumento tendente a afastar a autoria delitiva se 

confunde com o mérito, sendo o seu exame inadequado neste momento 

processual, de modo que será apreciado oportunamente, isto é, na 

decisão que vier a ser proferida no final da primeira fase do procedimento 

do Júri, quando, por certo, haverá elementos para valorar a autoria delitiva 

irrogada ao denunciado.

Assim sendo, não sendo caso de absolvição sumária, designo o dia 

03/05/2018, às 16h00min, para realização da audiência única de instrução 

e julgamento de que trata o artigo 411, do CPP.

Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2017.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 488451 Nr: 27935-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a esta Vara Especializada, em 

razão da redefinição da competência promovida pela Resolução N. 

11/2017/TP.

Desse modo e visando adequar o feito à pauta desde magistrado, 

REDESIGNO o ato deprecado para o dia 10/04/2018, às 15:10 horas.

Para tanto, façam-se as intimações e requisições necessárias com 

antecedência.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do ato, 

intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública para 

acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Comunique-se ao Juízo Deprecante e dê-se ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 357607 Nr: 19725-12.2013.811.0042

 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): ADRIANO AGUILAR DA GAMA, CLEVERSON 

HUGO AGUIAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, GENILAINE URUGUAY DE 

ALMEIDA - OAB:, NAIME MÁRCIO MARTINS DE MORAES - 

OAB:3.847/MT, THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO 

NASCIMENTO - OAB:12.332/MT

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, intimo os advogados de defesa para, 

no prazo assinalado em audiência realizada, apresentarem seus 

memoriais finais aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 448286 Nr: 25262-81.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FREIRES CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 [...] Desse modo, REJEITO a preliminar arguida pela defesa e por não 

vislumbrar quaisquer das hipóteses do art. 397 do CPP, estando presentes 

os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, 

da Lei nº 11.343/2006, RECEBO DA DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet”, 

dando o denunciado RAFAEL FREIRES CORREA DA COSTA como incurso 

no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 22/02/2018, às 15:15 horas, para interrogatório do 

réu e inquirição das testemunhas da denúncia e da Defesa. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 486071 Nr: 25736-18.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos em correição.

Aguarde-se a devolução do mandado de notificação do acusado, 

expedindo à fl. 78.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 490037 Nr: 29467-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a esta Vara Especializada, em 

razão da redefinição da competência promovida pela Resolução N. 

11/2017/TP.

Desse modo e visando adequar o feito à pauta desde magistrado, 

REDESIGNO o ato deprecado para o dia 10/04/2018, às 14:50 horas.

Para tanto, façam-se as intimações e requisições necessárias com 

antecedência.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do ato, 

intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública para 

acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Comunique-se ao Juízo Deprecante e dê-se ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 504344 Nr: 43380-71.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO MARTIMIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Para realização do ato deprecado, DESIGNO o dia 10/04/2018, às 15:20 

horas.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração da 

audiência, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria 

Pública para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 460677 Nr: 491-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO BERNARDINO DE OLIVEIRA, 

RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA RODRIGUES, HELBER PATRICIO 

MARTINS BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15959/MT, RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - OAB:19119/MT

 Nos termos do Prov. 52/2007, intimo o advogado da defesa de Genivaldo 

Bernardino de Oliveira, para apresentar memoriais finais, nos termos da 

audiência realizada folhas 291/292.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 460912 Nr: 735-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL LOPES, EDSON OLIVEIRA RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GEON MORAES DA 

SILVA - OAB:18348/MT, RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791/MT

 DISPOSIÇÃO FINAL:

• CONDENADO o réu EDSON OLIVEIRA RIBAS, nas penas do artigo 33, 

“caput” da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em 07 (sete) anos e 

06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, 

com estabelecimento do regime prisional de início no FECHADO e MANTIDA 

a prisão cautelar;

• CONDENADO o réu SAMUEL LOPES, nas penas do art. 33, “caput” da Lei 

n. 11.343/06, com pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) 

meses de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, 

substituída por duas penas restritivas de direitos, com estabelecimento do 

regime prisional de início no ABERTO e PERMITIDO recorrer em liberdade.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 464250 Nr: 4161-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ARRUDA DE PAULA, SHIRLE SOARES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, IVAN SCHNEIDER - OAB:15345, 

LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - OAB:20901, RONY DE ABREU 

MUNHOZ - OAB:11972, SEONIR ANTÔNIO JORGE - OAB:38641

 [...]ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para CONDENAR o acusado ANDRÉ ARRUDA DE PAULA, brasileiro, 

convivente, calculista de seguros, natural de Cuiabá/MT, nascido em 

27.11.1992, inscrito no RG n°. 16921518 SSP/MT e cadastrado no CPF n°. 

085.004.299-25, filho de Adão Pereira de Paula e Eunice de Arruda, 

residente na Rua 20, Casa 12, Bairro Boa Esperança, em Várzea 

Grande/MT, nas sanções dos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei 

11.343/06; art. 17 e art. 19, ambos da Lei 10.826/03 e ainda, art. 180 do 

Código Penal e SHIRLE SOARES DE SOUZA, brasileira, convivente, 

operadora de caixa, natural de Cuiabá/MT, nascida em 07.05.1996, inscrita 

no RG n°. 27279448 SSP/MT, filha de Antônio Jonas de Souza e Maria 

Soares de Souza, residente na Rua Ouro Fino, Casa 111, Bairro Bosque 

da Saúde, em Cuiabá/MT, apenas nas sanções do artigo 33, “caput”, da 

Lei 11.343/06, assim como, para ABSOLVÊ-LA dos delitos previstos nos 

artigos 17 e 19, ambos da Lei 10.826/03, com fundamento no art. 386, 

inciso VII, do CPP. [...] CONDENADO o réu ANDRÉ ARRUDA DE PAULA 

penas do artigo 33, “caput” da Lei de Tóxico, do art. 17 e 19, ambos da Lei 
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10.826/03 e art. 180 do Código penal, com pena definitiva fixada em 12 

(doze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 555 (quinhentos e 

cinquenta e cinco) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de 

início no FECHADO e MANTIDA a prisão cautelar; [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 466286 Nr: 6131-86.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MARQUES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1933

 ANTE O EXPOSTO, reavaliando o fato principal e suas circunstâncias, 

bem como os aspectos formais e materiais periféricos do processo, 

entendo desproporcional a prisão cautelar até então prevalente ao réu 

RAFAEL MARQUES DE ARAÚJO, razão porque REVOGO o decreto de 

prisão preventiva e CONCEDO a liberdade provisória ao mesmo, 

submetendo-o às seguintes condições:1) Comparecer a todos os atos do 

processo (art. 319, VIII); 2) Não mudar de residência ou se ausentar da 

Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 

319, IV, CPP);3) Não frequentar lugares de má-fama (boates, bares, etc..) 

(art. 319, II, CPP).4) Não se embriagar ou se apresentar embriagado 

publicamente; e5) Comparecer em seu interrogatório designado para o dia 

07/02/2018, às 15h10min.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA para que o 

réu seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo não se 

encontrar preso.No mais, aguardem-se os autos em cartório até a 

realização de seu interrogatório designado às fls. 164/166.Às 

providências. Expediente necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 471248 Nr: 11136-89.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONAT ALVES DA SILVA, ERICK CHARLES 

AILTON NASCIMENTO GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT, CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - OAB:3237 B, Elaine 

Cunha Rodrigues da Cruz - OAB:23268/O, VINICIUS RAMOS 

BARBOSA - OAB:13913

 Diante o exposto, forte no artigo 580, do Código de Processo Penal , 

DEFIRO o pedido de fls. 293/294, para RELAXAR a prisão cautelar de 

JHONAT ALVES DA SILVA, mediante a imposição das seguintes 

condições:1) Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, VIII); 2) 

Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca, por mais de 15 

(quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP);3) Não 

frequentar lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (art. 319, II, CPP).4) 

Não se embriagar ou se apresentar embriagada publicamente;5) Não 

portar armas;6) Comparecer em seu interrogatório designado para o dia 

15/02/2018, às 16h00min;7) Comparecer mensalmente em Juízo para 

informar suas atividades e manter atualizado seu endereço residencial, 

tudo sob pena de ser revogado o benefício ora concedido, com a 

expedição de mandado de prisão contra o mesmo. Expeça-se o ALVARÁ 

DE SOLTURA para que o réu seja colocado em liberdade, salvo de por 

outro motivo se encontrar preso.Às providencias. Expediente necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 481660 Nr: 21389-39.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE GONÇALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119/MT

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, intimo os advogados de defesa para, 

no prazo assinalado em audiência realizada, apresentarem seus 

memoriais finais aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 481920 Nr: 21726-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO DE MIRANDA, PAULO 

EDUARDO DE LARA NASCIMENTO, MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX, 

EMANUELA SOUZA ARAUJO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18.107/MT, MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:21874

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 

466/468, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva, 

MANTENDO as segregações cautelares PEDRO PAULO DE MIRANDA e 

MICHAEL DOUGLAS MORAES FELIX.Já em relação ao réu PAULO 

EDUARDO DE LARA NASCIMENTO, reavaliando o fato principal e suas 

circunstâncias, bem como os aspectos formais e materiais periféricos do 

processo, entendo desproporcional a prisão cautelar até então prevalente 

ao mesmo, razão porque REVOGO o decreto de prisão preventiva e 

CONCEDO-LHE liberdade provisória.Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA 

para que o réu PAULO EDUARDO seja colocado em liberdade, salvo se 

por outro motivo não se encontrar preso.Após, intime-se a advogada da 

acusada Emanuela, via DJE, para apresentar memoriais finais em favor da 

referida ré.Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 486071 Nr: 25736-18.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL GOMES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Notifique-se para apresentar a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo o senhor Oficial de Justiça indagar e fazer constar de sua 

certidão se o acusado pretende constituir defensor ou se ter nomeado 

Defensor Público para patrocínio de sua defesa, conforme determinação 

contida no Provimento n. 30/2008 – CGJ, em caso positivo, encaminhem-se 

os autos ao D. Defensor Público.

Considerando que o laudo de constatação e o definitivo encontram-se 

encartados no feito, acolho o item II da cota Ministerial de fl. 75 e 

AUTORIZO a Autoridade Policial a realizar a incineração do entorpecente 

apreendido, com observância ao que preconiza a Lei de Tóxicos.

No mais, DEFIRO as demais diligências requeridas na cota Ministerial de fl. 

75.

Expeça-se o necessário para atendimento e, em seguida, retorne-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 99917 Nr: 8348-54.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO JOSÉ DE ASSIS VALADARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - FACULDADE CÂNDIDO RONDON - OAB:16.962

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a advogada DRª KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB/MT - 16.962, para trazer aos autos endereço da 

testemunha José Carlos de Oliveira Mesquita, para proceder sua oitiva no 
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dia 29/03/2018, às 13:15 horas, nos autos em epígrafe,

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 471474 Nr: 11386-25.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, PAULO 

ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB/MT 13.025, para que tome ciência 

da audiência designada para dia 25 de janeiro de 2018 às 13h15min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 355368 Nr: 17163-30.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSP, BDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SANTOS SOARES - 

OAB:19427/MT, REGINA DA SILVA MONTEIRO - OAB:10517/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Proviemnto 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a advogada DRª REGINA DA SILVA 

MONTEIRO - OAB/MT 10517, para participar de audiencia de Instrução e 

Julgamento, designada para o dia 29/03/2018, às 16 horas nos autos em 

epígrafe,

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 457732 Nr: 35034-68.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2007 -CGJ, impusiono 

estes autos com finalidade de intimar a Sr.ª Advogada Mariney Fatima 

Neves- OAB/MT- 10.737, para apresentação das Alegações Finais nos 

autos em epígrafe.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 465630 Nr: 5494-38.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2007 CGJ, impulsiono 

estes autos com finalidade de intimar o PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS, OAB/MT- 13.025, para apresentar as Razões de Apelação nos 

autos em epígrafe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 478505 Nr: 18340-87.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT

 .Deste modo, designo audiência una de instrução e julgamento para o dia 

22/03/2018, às 13h15min.Intime-se a vítima, cuja oitiva dar-se-á na sala de 

depoimento sem dano, onde deverá estar presente, acompanhada do 

representante legal, com pelo menos 30 (trinta minutos) de 

antecedência.Em ato contínuo, as demais oitivas serão realizados na sala 

de audiência 14° Vara Criminal.Sem prejuízo, comunique-se à equipe 

multidisciplinar dando-lhe vista dos autos.Expeça-se o necessário para a 

realização do ato.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 310630 Nr: 8711-02.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASCENDINO MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22-974

 Vistos.

Trata-se de ação penal proposta em desfavor do acusado Ascendino 

Miranda da Silva, pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 121, § 

2º, incisos II e IV do Código Penal.

A denúncia foi recebida no dia 25/03/2013 (fls. 124/127).

O acusado não foi localizado para ser citado pessoalmente, ocasião em 

que foi decretada a prisão preventiva (fl. 158), em razão da sua não 

localização.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia 08/01/2017 (fls. 

170/171).

Às fls. 177/181 a Defensoria Pública Estadual apresentou pedido de 

reiteração de pedido de revogação de prisão preventiva, mesmo sem ter 

apresentado qualquer pedido anteriormente, alegando estarem ausentes 

os requisitos do decreto preventivo.

Em parecer, o Parquet manifestou contrariamente ao pleito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando o pedido de revogação da prisão preventiva, tenho que não há 

como acolher, por ora, a pretensão da defesa.

 Conforme se observa dos autos, não houve nenhuma mudança 

fático/processual que justifique a alteração dos fundamentos já 

apresentados na decisão em que decretou a prisão preventiva do 

acusado, a qual está devidamente fundamentada na necessidade de 

garantir aplicação da lei penal, uma vez que o acusado não foi localizado 

para ser citado pessoalmente e, constam nos autos os indícios de 

materialidade e autoria corroborados pela confissão do próprio acusado.

Ademais, o acusado somente foi localizado após o cumprimento do 

mandado de prisão, expedido a mais de um ano e, não acostou aos autos 

nenhum documento que pudesse comprovar o seu endereço atual ou local 

de trabalho, demonstrando assim, que ainda pretende se furtar da 

aplicação da lei penal.

Desse modo, mantendo-se incólumes a situação fática e os fundamentos 

ensejadores da custódia cautelar, esta deve ser igualmente mantida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

requerido pela defesa às fls. 177/181.

Por fim, aguarde-se a juntada da resposta à acusação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 332851 Nr: 13347-74.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR OLIVEIRA 

CANAVARROS - OAB:23.109/MT

 Vistos.

Designo audiência de instrução para o dia 14/06/2017 às 16h15min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior
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 Cod. Proc.: 348730 Nr: 9633-72.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA 

- OAB:9395/MT

 Vistos.

Mantenham-se os autos suspensos conforme determinado em decisão 

proferida à fl. 106.

Não obstante, considerando tratar-se de expedientes referentes ao 

Incidente de Insanidade Mental, desentranhem-se as certidões de fls. 

113/115 e junte-as nos autos de Código nº 501680, em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 367942 Nr: 8028-57.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18107

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta em desfavor do acusado Marcus 

Vinicius de Freitas, pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 240, 

“caput” c/c artigo 241-A, “caput”, ambos do Código Penal.

O acusado foi citado e apresentou Resposta à Acusação por meio de 

advogado constituído, arguindo a preliminar de absolvição sumária por 

inépcia da inicial, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal 

(fls. 119/130).

Em parecer, o Parquet manifestou contrariamente ao pleito, pugnando pelo 

prosseguimento do feito, nos moldes do artigo 399 e seguintes do Código 

de Processo Penal (fl. 131).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, tenho que não há como acolher, por ora, o pedido 

arguido pela defesa do acusado.

 Nesta fase processual somente será analisado a continuidade da 

existência da admissibilidade da acusação ou a possibilidade de 

julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, que se refere a absolvição sumária, quando houver 

comprovado algum dos requisitos previstos no referido diploma, o que não 

é o caso dos autos, pois a defesa não juntou documentos que pudessem 

comprovar o contrário dos fatos narrados na inicial.

No mais, constam nos autos indícios de materialidade e autoria, as quais 

conduziram para a instauração da presente ação penal, sendo necessária 

a realização da instrução processual para a apuração dos fatos, diante do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, em busca da verdade real.

Sendo assim, rejeito a preliminar arguida pela defesa do acusado.

Deste modo, designo audiência una de instrução e julgamento para o dia 

22/03/2018, às 15h45min.

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

Testemunhas residentes fora da comarca, se houver, deverão ser 

ouvidas por Carta Precatória, a qual deverá ser expedida com prazo de 60 

(sessenta) dias para seu cumprimento.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive ofício 

requisitório, se for o caso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 400931 Nr: 5181-48.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Adriano Rosa da Silva, Cpf: 66325510259, Rg: 

000681535 SSO RO Filiação: Geraldino Rosa da Silva e Eliza Maria de 

Oliveira, data de nascimento: 14/03/1979, brasileiro(a), natural de Reserva 

do cabaçal-MT, , Endereço: Rua Claudio de Suza, Qd. 14 Nº 03, Bairro: 

Novo Paraiso ii, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO do acusado para responder a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o artigo 396 do CPP. O 

oficial de justiça deverá indagar ao acusado se este possui condições 

financeiras para constituir advogado. Em caso negativo, deverá informá-lo 

que será assistido pela Defensoria Pública.

Resumo da inicial:Ante o exposto cumpre ao Ministério Público denunciar 

Adriano Rosa da Silva, como incurso no Art. 217-A, c/c art.226,inc.II, c/c 

art.129, § 9º, todos do CP, requerendo que seja recebida a presente 

denuncia e procedida à citação do denunciado para oferta de defesa por 

escrito e acompanhamento da ação penal até final julgamento, ouvindo -se 

as testemunhas ora arrolada.

Decisão/Despacho:Cite-se o acusado para responder a acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o artigo 396 do 

CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396-A, §2º do 

Código de Processo Penal.

 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 (art. 401, 

CPP).

Nome do Servidor (digitador):Danielle

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 410672 Nr: 15383-84.2015.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED FERREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maciel de Oliveira - 

OAB:20172/0

 Vistos. Aguarde-se o prazo de suspensão e cumprimento das condições 

impostas. Esgotado o prazo de 02 anos, devolva-se à origem. 

Comunique-se ao juízo deprecante a aceitação da proposta e suas 

respectivas condições, para adoção das medidas cabíveis quanto a esta. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 451315 Nr: 28408-33.2016.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAINE XAVIER PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16.505-B

 Vistos.

No caso, a testemunha não compareceu a audiência e consta certidão do 

oficial de justiça informando a impossibilidade de intimação, por ela estar 

gozando de licença médica na data do ato.

Assim, REDESIGNO a presente solenidade para o dia 13/03/2017, às 

15h25min.

 Comunique-se o juízo deprecante.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 478505 Nr: 18340-87.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado – DR.ADEMIR 

RODRIGUES CARVALHO - OAB/MT 10245, para participar da audiência de 

Instrução e Julgamento no dia 22/03/2018, às 13:15 horas nos autos em 

epígrafe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 137872 Nr: 5835-45.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAURA TEIXEIRA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos 

do artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO a ré IZAURA 

TEIXEIRA MENDONÇA, qualificada nos autos, como incursa nas sanções 

penais previstas artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do 

Código Penal, contra a vítima Mário Márcio Mendonça, a fim de que seja 

submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.Atento ao disposto na primeira 

parte do § 3º do artigo 413 do Código de Processo Penal verifico, no 

momento, não restar presente qualquer motivação para a decretação da 

prisão preventiva, ou ainda, a imposição de outras medidas cautelares à 

acusada, vez que respondeu a quase todo processo em liberdade, não 

constando nos autos prova de condenação transitada em julgado contra 

ela, além do que, compareceu aos atos processuais e, no momento, não 

existem indícios de que apresente risco à ordem pública ou que se furtará 

à aplicação da lei penal.Preclusa a presente decisão, encaminhe-se os 

autos ao Presidente do Tribunal do Júri dessa Comarca (Primeira Vara 

Criminal), nos termos do artigo 421 do Código de Processo 

Penal.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 304065 Nr: 1788-57.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELLEN ROBERTA DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta em desfavor da acusada Suellen 

Roberta da Silva Leite, pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 

218-B, “caput” e art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A acusada foi citada pessoalmente e apresentou Resposta à Acusação 

através da Defensoria Pública, arguindo a preliminar de absolvição 

sumária, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal (fls. 

201/202).

Em parecer, o Parquet manifestou contrariamente ao pleito, pugnando pelo 

prosseguimento do feito, nos moldes do artigo 399 e seguintes do Código 

de Processo Penal (fl. 204).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, tenho que não há como acolher, por ora, o pedido 

arguido pela defesa da acusada.

 Nesta fase processual somente será analisado a continuidade da 

existência da admissibilidade da acusação ou a possibilidade de 

julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 397 do Código de 

Processo Penal, que se refere a absolvição sumária, quando houver 

comprovado algum dos requisitos previstos no referido diploma, o que não 

é o caso dos autos, pois a defesa não juntou documentos que pudessem 

comprovar o contrário dos fatos narrados na inicial.

No mais, constam nos autos indícios de materialidade e autoria, as quais 

conduziram para a instauração da presente ação penal, sendo necessária 

a realização da instrução processual para a apuração dos fatos, diante do 

princípio do contraditório e da ampla defesa, em busca da verdade real.

Sendo assim, rejeito a preliminar arguida pela defesa da acusada.

Deste modo, designo audiência una de instrução e julgamento para o dia 

08/02/2018, às 16h15min.

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

Testemunhas residentes fora da comarca, se houver, deverão ser 

ouvidas por Carta Precatória, a qual deverá ser expedida com prazo de 60 

(sessenta) dias para seu cumprimento.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 332851 Nr: 13347-74.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VICTOR OLIVEIRA 

CANAVARROS - OAB:23.109/MT

 Vistos.

Com a finalidade de readequação da pauta, redesigno a audiência 

anteriormente agendada (fl. 155) para o dia 10/08/2017 às 17h30min para 

realização da audiência de instrução e julgamento.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 337915 Nr: 19067-22.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO Carlos Rezende - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432/MT, JACKSON PELLIZZARI - OAB:13831

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2007 CGJ, impulsiono 

estes autos com finalidade de intimar o Advogado ANTONIO CARLOS 

REZENDE- OAB/MT 12.432, para que apresente as contrarrazões nos 

autos em epígrafe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 429620 Nr: 5153-46.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 Vistos.

Considerando que neste momento processual o adiantamento do reexame 

não prejudicará o réu, visando dar celeridade ao feito, por tratar-se de réu 

preso, reexaminando a questão decidida (fls. 258/262), concluo que não 

deve ser modificada, pois seus fundamentos bem resistem às razões 

recursais (fls. 264/275), de forma que a mantenho.

Destarte, certificada a tempestividade do recurso interposto (fl. 280), 

vistas ao Ministério Público para contrarrazões no prazo legal, nos termos 

do artigo 588 do Código de Processo Penal e, em seguida, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior
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 Cod. Proc.: 465630 Nr: 5494-38.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2007 CGJ, impulsiono 

estes autos com finalidade para intimar o advogado para apresentar as 

Razões de Apelação nos autos em epígrafe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 473859 Nr: 13815-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fillipe Baffa Clavero - 

OAB:22972, FRANCYELLE DE FREITAS - OAB:21639/O, RAFAEL 

CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19032/B

 Vistos.

PAULO ROBERTO ALVES requereu a modificação de uma das medidas 

cautelares diversas da prisão que lhe foram impostas, consistentes em 

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, alegando 

que tal medida estaria impedindo-o de exercer sua atividade lícita como 

ministro evangélico, o que, inclusive, estaria ocasionando dificuldades à 

sua subsistência (fls. 601/604).

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido (fl. 608).

É o breve relato.

DECIDO.

Em que pesem as razões expendidas pelo denunciado, entendo que, por 

ora, se mostra aconselhável a manutenção da medida cautelar tal qual 

imposta, sobretudo porque, sendo ministro evangélico, o réu tem grande 

influência sobre seus fiéis, o que, como bem pontuou o douto Promotor de 

Justiça, permitirá a ele maiores chances de contatar a testemunha que 

ainda será ouvida, ou lhe propiciára maior chance de influcienciar seu 

depoimento, posto que se trata de sua ex-esposa.

De mais a mais, há nos autos informações de que o denunciado se utiliza 

de sua condição de ministro evangélico para assediar adolescentes, o 

que, neste momento, justifica as medidas cautelares nos moldes fixados.

Posto isso, indefiro o pedido.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 489026 Nr: 28510-21.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: JUIZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 

CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUILIO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, HELIO 

CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB/MT 13.555, para que 

apresente os quesitos para a realização da perícia.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 478141 Nr: 17988-32.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR GIRARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando que este Magistrado estará em usufruto de compensatórias 

no dia 05 de dezembro de 2017, redesigno o presente ato para o dia 29 de 

janeiro de 2018 às 15:00 horas.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 404187 Nr: 8634-51.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUTERO PONCE DE ARRUDA, LUIZ ENRIQUE 

SILVA CAMARGO, ULYSSES REINERS CARVALHO, MARCOS DAVID 

ANDRADE, ANA MARIA ALVES DAS NEVES, HIRAM MONTEIRO DA SILVA 

FILHO, ÁTILA PEDROSO DE JESUS, ÍTALO GRIGGI FILHO, LEANDRO 

HENRIQUE DE ARRUDA AXKAR, HÉLIO UDSON OLIVEIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANALADY CARNEIRO DA 

SILVA - OAB:9840/MT, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - 

OAB:7111, DANIELE YUKIE FUKUI - OAB:13589/MT, FELIPE CARDOSO 

DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607, 

João Marcos Faiad - OAB:8.500, JORGE AURELIO ZAMAR 

TAQUES-OAB/MT 4700 - OAB:4700, MARCOS DAVI ANDRADE - 

OAB:11656, MURILO MATEUS MORAES LOPES - OAB:12636/MT, 

RENAN F. SERRA ROCHA SANTOS - OAB:19701/MT, TÂNIA REGINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:5931, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:8.948-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, bem como, 

conforme determinação de fl. 277, impulsiono estes autos com a finalidade 

de INTIMAR o advogado de defesa DR. JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS 

JUNIOR, OAB/MT 9607, para aportar aos autos, no prazo de 05(cinco) 

dias, a localização atual das testemunhas Thayssa Fleig Montavani, 

Marcelo Augusto Moreira da Silva e Idelfonso Taques de Lucena.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 349542 Nr: 10596-80.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DA COSTA GARCIA, LUIZ 

EUGENIO DE GODOY, NIVALDO DE ARAÚJO, JOÃO ARCANJO RIBEIRO, 

JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA, NILSON ROBERTO 

TEIXEIRA, GERALDO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768, ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - 

OAB:5768, ANA PAULA CERRI BUDOIA - OAB:10960, JOAREZ GOMES 

DE SOUZA - OAB:2548/MT, LEILA VIANA LOPES - OAB:6307-B, MARIA 

ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366, MÁRIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2521/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT, Paulo 

Cezar Zamar Taques - OAB:4.659/MT, PAULO HUMBERTO BUDÓIA - 

OAB:3.339-A, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:OAB/MT 9906, 

PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - OAB:17467-MT, SANDRA PROFETA 

CARDOSO BARRETO - OAB/MT 5.649 - OAB:5649, ZAID ARBID - 

OAB:1.822 A

 Ante o exposto, atenta aos princípios da economia processual e da 

eficiência, julgo extinta a punibilidade do acusado GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, qualificado nos autos, relativamente à ação penal n.º 

10596-80.2013.811.0042 – ID 349542, em trâmite nesta Vara 

Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem 

Tributária e Econômica, Crimes contra a Administração Pública e Crimes de 

Lavagem de Dinheiro, pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 

312, caput, c/c a causa especial de pena prevista no artigo 327, § 2º, 

ambos do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes, nos termos do artigo 

71 do Código Penal (continuidade delitiva), em concurso formal impróprio 

(parte final do artigo 70 do Código Penal) com o crime fixado no art. 1º, V, 

§ 1º, II e § 4º da Lei 9613/98 (lavagem de dinheiro), também praticado 16 
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(dezesseis) vezes nos termos do artigo 71 do Código Penal (continuidade 

delitiva).Sem custas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 466132 Nr: 5983-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO LEITE PINHEIRO, RICARDO 

DE BARROS DEL BARCO JÚNIOR, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/MT, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/0, ROGERIO RAMOS 

VARANDA JUNIOR - OAB:13674, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - 

OAB:21606/0MT, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR as defesas dos acusados para 

apresentarem as alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 476881 Nr: 16738-61.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANF, AMDMJ, FCM, SMDA, WDSJ, ABDS, 

TNDADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335 - MT, EDUARDO F. PINHEIRO - OAB:OAB-MT 15431, 

FILIPE MAIA BROETO NUNES - OAB:23.948, FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, JULIANA 

FAVALESSA SAMPAIO - OAB:375091, LÉO CATALÃ JORGE - 

OAB:17525, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, MARCELA 

SILVA ABDALLA - OAB:22712/O, MARCOS MARTINHO AVALLONE 

PIRES - OAB:4626, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - 

OAB:10.393, PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - OAB:21515/O, RENAN 

FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - OAB:19.701, THEMYSTOCLES 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 13655, THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - 

OAB:11407, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948-O/MT, 

VALBER MELO - OAB:8.927, VALBER MELO - OAB:8.927/MT, WAGNER 

ARGUELHO MOURA - OAB:9.689

 , deixo de abrir vistas ao Parquet e ainda ante todo o exposto, DEFIRO o 

deslocamento de ANDRÉ NEVES FANTONI conforme requerido às fls. 

3.193/3.198, devendo o mesmo permanecer nos endereços declinados à 

fls. 3193, e DEFIRO conforme requerido pela Defesa de ALFREDO 

MENEZES DE MATOS JÚNIOR às fls. 3.194, devendo o mesmo permanecer 

nos endereços declinados às fls. 3.215/3.216.Intimem-seComunique-se a 

Senhora Gestora à Central de Monitoramento.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 19 

de dezembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 503738 Nr: 42773-58.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE MATOS EMILIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS ETC.

 Atenta a finalidade do ato deprecado, designo audiência para inquirição 

das testemunhas de acusação e defesa, para o dia 21/02/2018, às 13:30 

horas.

Intimem-se/Requisitem-se as testemunhas, conforme o caso.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da missiva, bem como 

acerca da data designada para a audiência.

Dê ciência às partes.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 05 de dezembro de 2017.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 162859 Nr: 10187-12.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO PAGOT, ALFREDO NUNES 

NETO, LUCIANO DE OLIVEIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO DE OLIVEIRA NUNES - 

OAB:10022, ELLY CARVALHO JUNIOR - OAB:6132-B

 Autos n.º 10187-12.2010.811.0042 – Cód. 162859

Ação Penal Pública Incondicionada

Ré(u,s): Luiz Antônio Pagot e Outros

VISTOS ETC.

Dê-se ciência às partes do retorno dos autos.

Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2017.

 SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 413378 Nr: 12056-83.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ TESTA, ANTÔNIO MARCOS TESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2.615/MT, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, INTIMO as 

defesas dos acusados da r. sentença proferida às fls. 1630/1643, cuja 

parte dispositiva transcrevo a seguir: “(...)Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR os acusados 

JOSÉ LUIZ TESTA e ANTÔNIO MARCOS TESTA, devidamente qualificados 

nos autos, como incurso nas penas do art. 1º, II, c/c art. 11, ambos da lei 

8.137/90, sujeitando-os à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 

06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, fixado o valor do 

dia-multa em 01 (um) salário mínimo, pena que será cumprida em regime 

inicialmente aberto, devendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado 

da presente sentença.(...)”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 455880 Nr: 33187-31.2016.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SILDIVANIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO PENAL N°. 33187-31.2016.811.0042

ID. 455880

VISTOS ETC.

Trata-se de pedido de restituição formulado por SILDIVANIA ALVES DE 

SOUZA, no qual pleiteia a devolução da motocicleta Honda CG 125 ES, 

placa OAS-0218 de cor preta, sob o fundamento de que é a legítima 

proprietária do bem.

A requerente juntou documentos comprovando a propriedade da 

motocicleta às fls. 05.

O representante do Ministério Público, manifestou-se pelo deferimento do 

pedido formulado, após verificada a propriedade do veículo (fls. 49).

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que o pedido formulado merece prosperar, 

eis que o requerente comprovou ser a legítima proprietária da motocicleta 

Honda CG 125 ES, placa OAS-0218 de cor preta, conforme documento 

acostado nestes autos às fls. 05.

Observa-se que o laudo pericial concluiu pela inexistência de qualquer 
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adulteração dos sinais identificadores da motocicleta (fls. 35/40).

Assim, não havendo oposição do Ministério Público, nos termos do artigo 

120, do CPP, defiro a restituição da motocicleta Honda CG 125 ES, placa 

OAS-0218 de cor preta, a Requerente SILDIVANIA ALVES DE SOUZA.

 Intime-se a Requerente para comparecer em Cartório a fim de retirar os 

bens apreendidos, mediante recibo nos autos.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se.

 Após, traslade-se para os autos principais as principais peça e 

arquivem-se estes autos.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 05 de dezembro de 2017.

Selma Rosane Santos Arruda

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 493378 Nr: 32740-09.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BORTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando que este Magistrado encontra-se ministrando curso de 

formação continuada sobre o tema Audiência de Custódia na ESMAGIS/MT 

– Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso nos dias 27 e 28 de 

novembro de 2017, redesigno o presente ato para o dia 22 de janeiro de 

2018 às 14:30 horas.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 494790 Nr: 34053-05.2017.811.0042

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RENE ANDRADE ZACARKIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLO LEITE NASSARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODENIAS PETROLINO GAMA - 

OAB:OAB/18127, ONEIAS PETRONILO GAMA - OAB:16760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 34053-05.2017.811.0042 – Cód. 494790

Incidente – Embargos de Terceiros

Embargante: Rene Andrade Zacarkim

VISTOS ETC.

Trata-se de Embargos de Terceiros, em que é embargante RENE 

ANDRADE ZACARKIM, devidamente qualificado nos autos, e embargado 

Jean Carlo Leite Nassarden, por meio do qual se insurge contra a decisão 

proferida nos autos nº 10445-46.2015.811.0042 – Código 405884, onde 

foi deferido o sequestro do veículo GM/VECTRA SD EXPRESSION, placa 

JYX-7715.

Ocorre que a indisponibilidade do veículo objeto do sequestro foi 

perquirida pelo Ministério Público Estadual, de forma que o polo passivo 

deve ser aditado.

O Art. 321 do NCPC dispõe que: “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 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”.

Assim, o embargante deverá ser intimado para adequar o polo passivo, 

sob pena de aplicação do parágrafo único do art. 321.

Registre-se o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da 

determinação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017.

 SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA

 JUÍZA DE DIREITO

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 433007 Nr: 8966-81.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NETO DE SOUZA RESPLANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO DUARTE DE BARROS 

SOBRINHO - OAB:11146/MT, MILENA DE BARROS SILVA - OAB:15.050

 Ante o exposto, e não havendo mais preliminares ao mérito a serem 

decididas, e não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, 

RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DETERMINO o 

prosseguimento da instrução processual.DESIGNO Audiência de Instrução 

para o dia 17.04.2018 às 15h30min.INTIMEM-SE as partes e as 

testemunhas, pessoalmente.Intimem-se os patronos do acusado, via 

DJE.Ciência ao Ministério Público.Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 19 

de dezembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 504908 Nr: 43940-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SOARES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1933/MT, MARCOS ANTONIO DE CAMARGO - 

OAB:19870-E

 Vistos.

Em consulta ao Sistema Apolo, verifico que a prisão preventiva do 

requerido fora revogada, de ofício, nos autos de Medidas Protetivas de id. 

504967, na data de 18/12/2017.

Desta forma, declaro PREJUDICADOS os pedidos de fls. 33/50 e fls. 51/53.

No mais, apense-se ao processo de id. 504967, transladando-se cópia do 

Alvara de Soltura do réu para esses autos.

Intime-se a Defesa - via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 442314 Nr: 18985-49.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON FIGUEIREDO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOILSON RUAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18869/O

 Ante o exposto, e não havendo mais preliminares ao mérito a serem 

decididas, e não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, 

RATIFICO a DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DETERMINO o 

prosseguimento da instrução processual.DESIGNO Audiência de Instrução 

para o dia 05.04.2018 às 16h00min.INTIMEM-SE as partes e as 

testemunhas, pessoalmente.Intime-se o patrono do acusado, via 

DJE.Ciência ao Ministério Público.Às providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 19 

de dezembro de 2017.Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 460797 Nr: 614-03.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCA DE ARAÚJO 

MARQUES - OAB:2661/MT

 (Cód. 440242)

VISTOS.

Tendo o réu apresentado sua resposta e não verificando in casu 

presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, ratifico o 

recebimento da denúncia ofertada e DETERMINO o prosseguimento da 

instrução processual.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 17.04.2018 às 13h30min.

INTIMEM-SE as partes e as testemunhas, pessoalmente.

Intime-se o patrono dos acusados, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2017.

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.: 462464 Nr: 2318-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO JUNIOR RONDON NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GIOVANNI TAQUES DE 

OLIVEIRA GOMES - OAB:23231, UNIJURIS - CAMPUS PANTANAL - 

OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu RENATO JUNIOR RONDON NASCIMENTO ... nas sanções do art. 129, 

§9º, 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 tecnicamente primário e não 

registra antecedentes criminais, a teor da Súmula 444 do STJ; o grau de 

culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal; não há elementos nos autos 

suficientes para aferir com precisão acerca de sua conduta social e 

personalidade; os motivos do crime não são justificáveis; não há 

elementos nos autos suficientes para aferir a consequência do delito e as 

circunstâncias do delito, eis que intrínsecas ao próprio penal; ademais, o 

comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.Pelos 

motivos acima alegados, fixo a pena-base em 03 (três) meses de 

detenção.Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 03 (TRÊS) MESES DE 

DETENÇÃO, uma vez que não há agravante ou 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.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...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 508641 Nr: 1469-45.2018.811.0042

 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: AFMBDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDSBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGHATA FERREIRA - OAB:18232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Id. 508641.

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO E DIVISÃO DE BENS C/C 

REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS proposta por Alan Fabiano 

Moreira Bazílio de Lima em face de Simone Gomes dos Santos Bazílio de 

Lima, devidamente qualificados – 04/52

O autor pleiteia, em sede de tutela de urgência, inaudita altera pars, a 

decretação do divórcio, a regulamentação da guarda das filhas menores 

para sí e o arrolamento dos bens do casal. A inicial se fez acompanhada 

dos documentos de fls. 53/435.

É a síntese do Necessário.

Fundamento e Decido.

RECEBO a Inicial. Processe-se em Segredo de Justiça, em cumprimento ao 

disposto no art. 189, inciso II, CPC/2015.

Primeiramente, passo a análise do pedido de gratuidade da justiça.

Pois bem, conforme prevê o art. 98, caput, do CPC/2015, a pessoa natural 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, sendo que alegação de insuficiência por ela deduzida tem 

presunção de veracidade, de acordo com o art. 99, § 3º, do CPC/2015, de 

modo que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade.

No caso em exame, apesar do requerente alegar a condição social em que 

está inserido e os rendimentos comprovadamente auferidos, o mesmo não 

se enquadra no valor de referência, assim considerado em 05 (cinco) 

salários mínimos, valor que se tem adotado como critério objetivo para a 

concessão do benefício.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.

 Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E 

PARTILHA DE BENS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

DECLARAÇAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA – PRESUNÇÃO 

RELATIVA – INDÍCIOS EM SENTIDO DIVERSO – HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. A 

declaração de hipossuficiência econômica com o fim de obtenção do 

benefício da gratuidade de Justiça goza de presunção relativa, cedendo 

quando existem nos autos indícios em sentido diverso e neles não se 

comprovou a alardeada “insuficiência de recursos”. Inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição. Recurso desprovido”. (TJMT, Ap 19053/2014, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/07/2014, Publicado no DJE 10/07/2014).

“DIVÓRCIO CONSENSUAL, CUMULADO COM GUARDA COMPARTILHADA 

E PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

DESCABIMENTO. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita visa 

assegurar o acesso à justiça de pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, que enfrenta situação de insuficiência de recursos para 

atender as despesas do processo. 2. O pleito de gratuidade somente pode 

ser indeferido se houver nos autos elementos de convicção que 

evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, 

o que ocorre no caso, onde os ganhos do autor são incompatíveis com a 

situação de hipossuficiência. Incidência dos arts. 98 e 99, § 2º, NCPC. 

Recurso desprovido”. (Agravo de Instrumento Nº 70070566658, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Julgado em 26/10/2016).

 No entanto, dadas as peculiaridades do caso concreto, e considerando 

que o requerente é quem está arcando com todas as despesas da 

requerida, bem como das filhas do casal mesmo após a separação de 

fato, DETERMINO o recolhimento das custas processuais para o final da 

demanda, inclusive com fundamento no Provimento 18/2012 – CGJ de Mato 

Grosso.

Nesse sentido:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA APURAR INTEGRALMENTE 

A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ESPÓLIO. DEFERIMENTO DO 

PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. 

1. As custas do inventário são encargo do espólio e não dos herdeiros ou 

do inventariante pessoalmente, conforme entendimento consolidado neste 

Tribunal. 2. Não havendo elementos para apurar integralmente, por ora, a 

capacidade financeira do espólio, a solução que melhor se amolda ao 

caso é permitir o recolhimento das custas ao final, sem prejuízo de que o 

pedido de gratuidade da justiça seja oportunamente reapreciado, à luz da 

avaliação fiscal da totalidade do patrimônio a ser inventariado. Todavia, 

não dispensar o recolhimento de custas, no momento, significaria tolher o 

acesso à justiça. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA”. (Agravo de Instrumento Nº 70072277320, Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado 

em 10/01/2017)

Outrossim, em detida análise dos autos, constato que o requerente pleiteia 
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a decretação do divórcio das partes em sede liminar e, por consequência, 

que a requerida retorne ao uso de seu nome de solteira.

O art. 356, inciso I, do CPC/2015, preconiza que: “o juiz decidirá 

parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou 

parcela deles mostrar-se incontroverso”.

No caso dos autos, considerando que o pedido de decretação do divórcio 

das partes se trata de um direito potestativo, bem como que o casal já está 

separado de fato desde outubro de 2017, restando incontroverso, JULGO 

ANTECIPADO PARCIALMENTE A LIDE, nos termos do art. 356, inciso I, do 

CPC/2015, pelo que DECRETO O DIVÓRCIO DIRETO DAS PARTES, com 

fundamento no art. 226, § 6º, da Constituição Federal.

Com relação ao uso do nome de solteira da requerida, entendo prudente a 

manifestação da requerida, pelo que INDEFIRO referido pedido, podendo o 

mesmo ser reanalisado após a angularização processual.

Expeça-se o competente MANDADO DE AVERBAÇÃO na certidão de 

casamento.

Com relação ao pedido de guarda das filhas menores, conforme noticiado 

pelo requerente, as filhas menores do casal (M.S.B. de L. e A.S.B. de L) 

que atualmente contam com doze e três anos de idade, respectivamente 

(vide certidões de nascimento de fls. 68/69), se encontram sob a guarda 

de fato da requerida desde o rompimento do relacionamento entre as 

partes.

In casu, a probabilidade do direito restou configurada diante do próprio 

direito material do genitor em propiciar a educação e criação das filhas, 

considerando-se, ainda, que ao menos neste momento, não há qualquer 

fato que desabone a conduta do autor como genitor das infantes.

Ainda, consta dos autos, que a requerida após a separação de fato do 

casal supostamente estaria deixando as filhas sem os cuidados 

necessários, faltando a escola, não comprando os itens básicos para a 

sobrevivência das mesmas, como por exemplo, produtos de higiene, 

roupas, alimentação, deixando inclusive de fazer almoço para as infantes.

Infere-se ainda, que a requerida ao ir buscar as filhas que estavam com o 

requerente, passou a agredir o requerente na frente das menores, 

inclusive estando o requerente com a filha mais nova do casal em seu colo 

(CD de fl. 116).

Desta forma, resta evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo, uma vez que os fatos apresentados nos autos indicam a 

necessidade de uma melhor averiguação por esse juízo para a 

manutenção da guarda das filhas com a requerida, o qual será realizado 

inclusive através de apresentação de relatório de estudo do Setor 

Psicossocial, se mostrando prudente a modificação, pelo menos em um 

primeiro momento, da guarda provisória das crianças em favor do 

requerente, a fim de se resguardar a integridade física e emocional das 

infantes.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA deferindo a GUARDA PROVISÓRIA das infantes M.S.B. de L. e 

A.S.B. de L., a ser exercida unilateralmente pelo requerente, até ulterior 

deliberação.

Assim, na tentativa de evitar conflitos entre as partes e preservar a 

convivência entre a genitora/requerida e as menores, FIXO o DIREITO DE 

VISITAS da seguinte maneira: em finais de semana alternados, devendo a 

mesma buscar as filhas às 18h00min da sexta e entregá-las ao genitor às 

18h00min do domingo. No dia dos pais as menores passarão com o pai e 

no dia das mães com a mãe; festas de final de ano serão divididos entre 

os genitores, alternando nos anos subsequentes.

 Por fim, com relação ao pedido de arrolamento de bens, conforme prevê o 

art. 305 e seguintes do novo Código de Processo Civil, o mesmo possui 

rito próprio, diverso do da presente demanda, razão pela qual o presente 

pedido não deverá ser processado dentro deste feito, devendo a parte 

interessada ingressar com a ação cautelar que entender pertinente, 

restando assim PREJUDICADO o pedido de arrolamento de bens neste 

feito.

DESIGNO Audiência de Conciliação para o dia 21/05/2018 às 16h30min, 

nos termos do art. 334 c/c art. 695 e seguintes do CPC/2015.

Consigno que referida audiência de conciliação será presidida por esse 

Magistrado, esclarecendo as partes às vantagens da autocomposição do 

litígio e realizando os procedimentos necessários a busca do consenso, 

conforme previsto no Provimento nº 09/2016 – Conselho da Magistratura 

do Tribunal de Justiça, que dispõe sobre os procedimentos para 

designação de audiências de conciliação e mediação nos termos do Novo 

Código de Processo Civil.

CITE-SE a requerida dos termos da presente demanda, para contestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, salientando que o prazo para apresentar 

contestação fluirá a partir da audiência de conciliação designada nesta 

oportunidade, caso esta não seja exitosa, nos termos do art. 335 do 

CPC/2015, bem como, de que se não houver apresentação de 

contestação no prazo legal, será a requerida considerada revel, 

presumindo-se verdadeiras as alegações apresentadas pela parte autora 

(arts. 344 do CPC/2015).

Atente-se para o disposto no art. 695 do CPC/2015, por se tratar de ação 

de família, em especial ao seu §1º que consta que “o mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários para a realização da audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer momento”, devendo a 

citação ser feita na pessoa do réu (§3º) e com antecedência de 15 

(quinze) dias da data designada para a audiência (§2º).

 EXPEÇA-SE Termo de Guarda Provisória, intimando-se o requerente para 

sua assinatura.

Consigno, por oportuno, que o não comparecimento injustificado da parte 

autora ou da parte ré à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa, nos 

termos do §8º do art. 334, do CPC/2015, bem como que no ato as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos, conforme previsto no §9º do mesmo artigo.

Intime-se o requerente, através de sua advogada, via DJE.

Ciência ao Ministério Público, conforme preconizado no art. 180 do 

CPC/2015.

 CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 109426 Nr: 13782-24.2007.811.0042

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Inicialmente, PROMOVAM-SE as devidas alterações da classe processual, 

junto ao Sistema Apolo e capa dos autos, haja vista que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Após, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, bem como por meio de seu 

patrono, via DJE, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, acerca 

da certidão de fls. 76, sob pena de arquivamento do feito.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 166103 Nr: 13412-40.2010.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ACMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDMU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3574

 Autos n. 13412-40.2010.811.0042 (Cód. 166103)

VISTOS.

INTIME-SE a requerente, por meio de seu patrono, via DJE, para 

manifestação, acerca da petição de fls. 77, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 423 de 669



Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 375379 Nr: 16656-35.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECSDO, ESDO, EDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORDAN NAVES COSTA - 

OAB:22545, LUCAS PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22970, 

OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860

 Cód. 375379

VISTOS.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por EMILY CRISTINA 

SILVA DE OLIVEIRA e EDUARDA SILVA DE OLIVEIRA, menores impúberes 

representadas por sua genitora ELIETE DE OLIVEIRA SILVA, objetivando o 

recebimento das prestações alimentícias em atraso, devidas pelo 

executado RÔMULO LUIZ DE OLIVEIRA.

Às fls. 124/126 foi decretada a prisão civil até o cumprimento da obrigação 

alimentícia referente aos meses de Março/2017 a Junho/2017, bem como 

os valores vencidos e não pagos até a data de Dezembro/2017.

Às fls. 127 consta cálculo da contadoria deste juízo estabelecendo o valor 

devido em R$ 2.469,90 (dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e 

noventa centavos).

Diante da juntada de comprovante original de transferência (fls. 138) em 

conta bancária de titularidade da Exequente ELIETE DE OLIVEIRA SILVA, 

REVOGO A PRISÃO CIVIL por divida alimentar outrora decretada.

Assim, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para a realização do pagamento da 

pensão alimentícia referente ao mês de Janeiro/2018, devendo juntar 

comprovante nos autos no mesmo prazo, sob pena de decretação de 

nova prisão civil.

Após a juntada do comprovante do débito alimentar referente a 

Janeiro/2018, REMETAM-SE os autos para a Defensoria Pública – Núcleo 

Cível para a manifestação.

Em seguida, DÊ-SE vista ao Ministério Público.

Empós, voltem-me os autos conclusos.

Às providencias.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 444369 Nr: 21163-68.2016.811.0042

 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: JL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCL, MDLRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAFFER BARBOSA 

SCHAPHAUSER - OAB:20.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8231/MT

 "(...) Por fim, considerando a possibilidade de mero lapso decorrido da 

grande quantidade de feitos processuais tramitando e, por não se 

vislumbrar da hipótese, nenhuma complexidade processual que justifique a 

suscitação de conflito de competência, me abstenho de fazê-la, a fim de 

evitar medidas contraproducentes ao feito.Dessa forma, sem maiores 

delongas, DETERMINO o RETORNO destes autos ao Juízo da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, para as 

providências cabíveis, com as baixas e cautelas estilares.Às 

providências. CUMPRA-SE."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 445028 Nr: 21877-28.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193

 Vistos.

Considerando o Ofício nº 02/2018-26ªPJCrim/MT da Promotora de Justiça 

desta Vara Especializada solicitando a redesignação das audiência do dia 

22/01/2018 em virtude de consulta médica, DECLARO PREJUDICADA a 

presente audiência de Instrução designada nestes autos e REDESIGNO o 

ato para o dia 04/06/2018 às 13h30min.

INTIMEM-SE o acusado, a vítima e as testemunhas arroladas.

REQUISITEM-SE os Policiais Militares.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa, via DJE.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 446568 Nr: 23497-75.2016.811.0042

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CKW, CDDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO 

JUNIOR - OAB:7021

 ...Assim, tendo em vista o acordo realizado entre as partes, com 

fundamento no art. 487, III, b, do CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre 

as partes na audiência de mediação (termo às fls. 289/291), nos seguintes 

termos:...Tendo em vista o acordo realizado, condeno as partes ao 

pagamento das despesas processuais, na proporção de 50% para cada 

uma (art. 90, §2º, do CPC).Transitada em julgado, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se, 

intimem-se e cumpra-se.Cuiabá, 17 de janeiro de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 458458 Nr: 35821-97.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE CAMPOS SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA - 

OAB:11789/MT, NARA REGINA DA SILVA VENEGA - OAB:6580/MT, 

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15980/MT

 Vistos.

Considerando o Ofício nº 02/2018-26ªPJCrim/MT da Promotora de Justiça 

desta Vara Especializada solicitando a redesignação das audiência do dia 

22/01/2018 em virtude de consulta médica, DECLARO PREJUDICADA a 

presente audiência de Instrução designada nestes autos e REDESIGNO o 

ato para o dia 04/06/2018 às 15h30min.

INTIMEM-SE o acusado, a vítima e as testemunhas arroladas.

REQUISITEM-SE os Policiais Militares.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa, via DJE.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 505798 Nr: 44793-22.2017.811.0042

 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: WBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michelle de Almeida 

Andrade - OAB:14109

 Vistos.
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RATIFICO os atos praticados nos presentes autos até o presente 

momento.

APENSE-SE ao processo de id. 434601.

Outrossim, defiro o pedido de juntada de fls. 62/63. Procedam-se as 

anotações necessárias.

No mais, considerando o teor da certidão de fl. 55, INTIME-SE a parte 

autora para que junte, no prazo de 15 (quinze) dias, a cópia da 

Impugnação à Contestação anteriormente apresentada nos autos.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e colha-se o parecer ministerial.

Após, conclusos.

Intimem-se as partes, por meio de seus patronos - via DJE.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 454284 Nr: 31457-82.2016.811.0042

 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: RRDLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILSON ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:22661/O

 VISTOS.

DEFIRO o pleito de fls. 63.

DESIGNO nova audiência de conciliação para o dia 19.02.2018, às 

14h30min, nos moldes do art. 694 e art. 139, V, do Código de Processo 

Civil.

INTIMEM-SE as partes, pessoalmente.

INTIME-SE o patrono do requerido, via DJE.

 CIÊNCIA à Defensoria Pública Cível.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 501497 Nr: 40563-34.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIAS INÁCIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896

 Cód. 501497

VISTOS.

Trata-se de carta precatória para a oitiva da testemunha de acusação 

ADILSON RODRIGO DA SILVA em ação penal em face do acusado 

ADONIAS INÁCIO TEIXEIRA acerca de fatos delituosos, supostamente 

tipificados como ameaça (art. 147, do CP).

A testemunha a ser ouvida é policial civil, podendo ser encontrada na 

Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP)

DESIGNO audiência de instrução para o dia 20/02/2018 às 14:45 horas.

Ciência ao Ministério Público. INTIME-SE o Advogado Dr. Felipe Ricardo 

Lucas Rosa OAB/MT 15896.

REQUISITE-SE o policial civil.

COMUNIQUE-SE o juízo deprecado.

Às providências.

CUMPRA-SE nos termos deprecado.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2017.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107545 Nr: 14808-23.2008.811.0042

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGOBERTO BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MILENA BARBOZA BORTOLOTO, para 

devolução dos autos nº 14808-23.2008.811.0042, Protocolo 107545, 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): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 167616 Nr: 14917-66.2010.811.0042

 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: RRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPGDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:8287, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - 

OAB:4656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Cível - 

OAB:

 Vistos.

Considerando que a requerida não foi localizada no endereço constante 

dos autos para sua intimação, bem como que não compareceu ao Núcleo 

da Defensoria Pública Cível, INTIME-SE o requerente, através de seus 

advogados - via DJE, para informarem endereço atualizado da requerida, e 

para dar prosseguimento ao feito, requerendo o necessário, inclusive, se 

for o caso, especificando as provas que pretendem produzir, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Consigno que o prazo para intimação começará a correr após o retorno 

dos prazos, finda as férias dos advogados.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se com urgência por se tratar de processo incluso no META 02 do 

CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 377101 Nr: 18567-82.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTYANO CÁSSIO GONÇALVES DE 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651/O, 

JABES ALBERTO DIAS - OAB:17005, PEDRO CORREA FRANCO - 

OAB:22926/O, TENARÊSSA A. DE A. DELLA LÍBERA - OAB:7031

 Em face do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, a fim de 

manter, integralmente, a sentença objurgada (fls. 228/234), que julgou 

procedente a denúncia para condenar o réu CRISTYANO CASSIO 

GONÇALVES DE VASCONCELOS nas sanções do art. 129, §9º, do Código 

penal.REMETAM-SE os autos com vista para o Ministério Público e 

INTIMEM-SE os patronos do acusado via DJE.Decorrido o prazo para 

eventual recurso, CUMPRA-SE a sentença de fls. 228/234 que 

reconheceu a Prescrição da Pretensão Punitiva RETROATIVA do Estado e 

julgou extinta a punibilidade do acusado CRISTYANO CASSIO 

GONÇALVES DE VASCONCELOS.Às providências.CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 419810 Nr: 25174-77.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON KHOLHASE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joanyr Jose Agostinho - 
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OAB:19672/O

 Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do réu para apresentar 

alegações finais no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 479207 Nr: 19008-58.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS, GFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS MANOEL - 

OAB:19532-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono da requerente para manifestar 

sobre petição de fls. 58/62.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 492565 Nr: 31969-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SILVA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:15.804-A

 Id. 492565.

Vistos.

Considerando a necessidade de readequar a audiência designada no 

presente feito à pauta de audiências deste magistrado, DECLARO 

PREJUDICADA a audiência designada no presente feito e REDESIGNO o 

ato para o dia 13/06/2018 às 14h00min.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive com 

requisição da testemunha Cesar Augusto Stona (Investigador de Polícia 

Civil), caso necessário.

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo competente para ciência 

da audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública Criminal.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 06 de Dezembro de 2017.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 339553 Nr: 21118-06.2012.811.0042

 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: SCADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:MT/3575-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS LOURENÇO 

RODRIGUES DA CUNHA - OAB:14170, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169

 Impulsiono o feito, com intimação do patrono do terceiro interessado, para 

realizar carga dos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 383902 Nr: 25861-88.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLYAM BECKER DEMARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB/MT 6.608 (NPJ/UNIC) - OAB:6.608

 Cód. 383902

VISTOS.

Compulsando os autos, verifica-se às fls. 129 a designação de audiência 

de instrução para o dia 31/01/2018 às 14:15 horas.

Porém, alguns mandados foram expedidos para dia diverso do 

determinado, qual seja, dia 30/01/2018. Assim, DETERMINO o recolhimento 

dos documentos errôneos.

Dessa forma, visando a realização da audiência de instrução designada 

para o dia 31/01/2018 às 14:15 horas, EXPEÇA-SE novos documentos 

com a data correta.

Desse modo, EXPEÇA-SE novamente CONDUÇÃO COERCITIVA para a 

vítima na residência da mesma ou no 10º batalhão da polícia militar (bairro 

jardim Primavera-Cuiabá/MT). INTIME-SE as testemunhas Halyson Flavio da 

Silva Oliveira e Pamela Cristina Silva de Oliveira. REQUISITEM-SE as 

testemunhas policiais militares Thiago Fernandes Luz, Hudson Edward 

Pinheiro, Halline Flavia Oliveira Demartini.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 436339 Nr: 12614-69.2016.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINVALDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO DRAUZIO SARRA - 

OAB:95057/SP, JANI ROSA LANDO - OAB:10137/MT

 Vistos etc.

I. Trata-se de incidente de insanidade mental.

II. Compulsando os autos verifico às fls. 37/42 foi aportado aos autos o 

laudo pericial n. 1.9067.2.2017.100565-01 - Exame de Insanidade Mental 

do réu, concluindo que: o periciado tem histórico de uso de bebidas 

alcoólicas, maconha e pasta base de cocaína, não sendo possível concluir 

que o periciado é portador de dependência as substancia sem a presença 

de familiar e consequentemente não podemos afirmar se existe prejuízo da 

capacidade de autodeterminação. Fica claro apenas, que o periciado faz 

uso abusivo de substancias psicoativas e que era ao tempo da ação 

totalmente capaz de entender o caráter ilícito do fato, pois o 

uso/dependência de substancia não compromete a capacidade de 

entendimento, apenas podem comprometer a capacidade de 

autodeterminação.

III. Com efeito, concluindo o exame de insanidade mental que o réu era 

capaz, logo o feito principal deve prosseguir, com a consequente extinção 

do presente incidente.

IV. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

? homologo o laudo pericial de fls. 37/42 n. 1.9067.2.2017.100565-01;

? determino o prosseguimento regular do feito principal;

? determino seja extraída cópia desta sentença e aportada aos autos 

principais código ID. 412798 e, por fim,

? extingo o presente feito.

V. Transitado em julgado o presente decisum, procedidas às baixas e 

anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo.

VI. Custas na forma da lei.

VII. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 439973 Nr: 16517-15.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO FERNANDES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LUIS NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10579/O, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - 

OAB:12839/MT

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará de licença compensatória nos 

dias 29 e 30 de Junho de 2017, devidamente deferida pelo TJ/MT e, em 

seguida, estará em usufruto de férias no período de 01 de julho de 2017 a 

30 de julho de 2017, devolvo estes autos, sem despacho, ao cartório.
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 II. Após, o período de férias volvam-me os autos conclusos.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 452826 Nr: 29978-54.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR NASCIMENTO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilda Terezinha Winter da 

Silva - OAB:12.878

 Vistos etc.

I. Homologo a desistência formulada pelo Ministério Público em relação à 

oitiva da vítima Miriã Karina de Lara.

II. Sendo a testemunha comum entre as partes, abra-se vista a Defensoria 

Pública Criminal para que se manifeste se insiste na oitiva da mesma.

III. Após, conclusos.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 459575 Nr: 37004-06.2016.811.0042

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4340/B/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a intimação do patrono da requerente para, no 

prazo legal, manifestar sobre certidão negativa do oficial de justiça de fl. 

53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 502864 Nr: 41890-14.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSM, LDSRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 41890-14.2017.811.0042 (Cód.502864)

VISTOS.

A petição de fls. 31/32 é apócrifa, assim determino que a Advogada da 

parte requerente seja intimada via (DJE), para regulariza-la, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, retornem-me conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 507180 Nr: 46308-92.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON AMORIM DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vera Lucia Novak - OAB:

 Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial retro, 

INDEFIRO o pedido de fls. 77/84 e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA do 

requerido EDSON AMORIM DO NASCIMENTO por seus próprios 

fundamentos.INTIMEM-SE. Ciência ao Ministério Público e à Defesa, via 

DJE.CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 

2018.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 300243 Nr: 17403-24.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JORGE CORDEIRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SODRÉ ANDRADE 

- OAB:15173-B, Vivian Marinildes de Assis Nazário - OAB:13.399

 (Cód. 300243)

VISTOS.

Visando readequação de pauta, conforme a Portaria n. 678/2017 da 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, REDESIGNO a 

audiência outrora designada às fls. 164 para o dia 02.04.2017, às 

14h45min.

Requisite-se a testemunha Maria de Virgínia de Arruda Burli.

Intime-se a defesa do acusado, via DJE.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2017.

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.: 452832 Nr: 29983-76.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO KENE OLIVEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joanyr Jose Agostinho - 

OAB:19672/O

 Impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do réu para apresentar 

alegações finais no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 477514 Nr: 17340-52.2017.811.0042

 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: LACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almar Bbusnello - OAB:

 Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificadamente.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 100116 Nr: 3772-37.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, BMCC, PCCF, MAGMCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMCC, NCMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cyntia Katheuscia da Cruz e 

Silva Carvalho - OAB:8649, Jaqueline Lima de Souza - 

OAB:15924/MT, vera novak - OAB:10.886 MT

 Vistos etc...,
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I – As partes noticiaram as fls. 410/411, a composição de forma amigável, 

assim, visando orientar as partes e verificar a atual situação da criança, 

designo audiência de justificação para o dia 26/02/2018 as 16h30, para 

oitiva dos requeridos/genitores e dos guardiões.

II - Conste no mandado a advertência contida no artigo 455, IV, § 5º do 

NCPC, de que caso sejam intimados e, não compareçam a audiência supra 

designada poderão ser conduzidos coercitivamente; conste no mandado 

que no dia da audiência a criança deverá estar presente.

III – Notifique-se o Ministério Público, dando lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

IV – Publique-se a presente decisão para ciência dos advogados 

constituídos.

V – As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 91272 Nr: 34-75.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CADO, PVOSF, LOCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Battistella - OAB:16839, 

Luciana Luiza Freitas de Almeida - OAB:21.195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Felix da Silva - 

OAB:13.039

 PROCESSO SENTENCIADO.

Vistos etc...,

 I – Trata-se de processo sentenciado às fls. 70/71, sendo o trânsito em 

julgado certificado às fls. 76.

II – A análise do pedido de fls. 83/88 e fls. 89/90 encontra-se prejudicado, 

visto que o processo veio concluso somente no dia 12/01/2018, quando a 

viagem já teria sido realizada.

III – Como bem ponderou o Representante Ministerial às fls. 97, o pedido de 

fls. 89/95, deverá ser discutido em uma nova ação.

IV – Retorne os autos ao arquivo com as baixas e anotações devidas.

V – Intime-se o advogado constituído. Publique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 81950 Nr: 1466-37.2012.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdOSP, APSdOSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Vieira da Silva Junior - 

OAB:12571/MT, Maria Fernanda Daltro Caseiro - OAB:14283/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Maciel Cuiabano - 

OAB:

 PROCESSO SENTENCIADO.

Vistos em CORREIÇÃO.

 Trata-se de processo sentenciado às fls. 210/212, sendo a sentença 

confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, conforme v. acordão de fls. 

244/249.

O advogado da requerente pugnou às fls. 259/261, pelo cumprimento da 

sentença, referente aos honorários advocatícios.

O requerido foi devidamente intimado do pedido de cumprimento de 

sentença, e não apresentou impugnação conforme certificado às fls. 263.

Às fls. 267/268 foi juntado pedido para realização de bloqueio judicial 

referente aos honorários advocatícios.

Instado a manifestar-se o Ministério Público emitiu parecer arguindo que 

por tratar-se de direito patrimonial não manifestaria - se nos autos em 

relação ao cumprimento de honorários advocatícios.

Ao sentenciar o processo, foi fixado a titulo de honorários advocatícios o 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que foi confirmado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça.

O requerido devidamente intimado do cumprimento da sentença, não a 

impugnou, e muito menos cumpriu a obrigação imposta, não restando outra 

alternativa se não a realização de bloqueio judicial.

Pelo exposto determino que:

a) Proceda-se ao bloqueio via BACENJUD, observando-se a tabela de 

débitos apresentada às fls. 267/268, na conta corrente do Estado de Mato 

Grosso, identificada pelo número 1.010.100-4, vinculada ao Banco do 

Brasil S/A, Ag. Nº 3.834-2.

b) Assim que efetivado o bloqueio, deverá o valor ser imediatamente 

transferido para a Conta Única do TJMT no Banco do Brasil S/A, de forma 

que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que 

originou o comando de bloqueio;

c) Em seguida, expeça-se alvará em favor do advogado Manoel Vieira da 

Silva Júnior OAB/MT 12.571, Banco do Brasil, Agência 2128-8, Conta 

Corrente 24935-1, CPF 005.122.681-26.

d) Intime-se o requerido com o envio dos autos em carga a PGE, para 

ciência.

e) Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106163 Nr: 3154-58.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IKQU, LDSQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Uehara Paula - 

OAB:19795, Jaime Penariol de Rosato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc..., (...).Ademais, houve comparecimento espontâneo do 

Requerido Município de Cuiabá ao feito, apresentando contestação à 

fl._34/43, razão pela qual deve ser considerado devidamente citado, nos 

termos do art. 239, § 1º, do CPC ..Sendo assim, entendo que a citação foi 

convalidada, produzindo seus respectivos efeitos.a)Nos termos do artigo 

183, parágrafo 1º do NCPC, dê-se vistas a Procuradoria Geral do Estado 

para Contestar, mediante carga dos autos.b)Intime-se o advogado 

constituído para impulsionar o processo no prazo de 5(cinco) dias, 

conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC.c)Decorrido o prazo e 

não havendo manifestação do advogado constituído, cumpra o gestor o 

disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o advogado por carta 

registrada.d)Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o 

Ministério Público.e)Dê-se vistas a PGE e PGM com o envio dos autos em 

carga.f)Em seguida, verifico que o feito versa exclusivamente sobre 

matéria de direito, razão pela qual, conforme preconiza o artigo 355, I, do 

CPC , não há necessidade de dilação probatória. Nesse sentido já decidiu 

o STJ: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” STJ – 4ª 

T., REsp. 2832, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8-90, DJU 

1 7 . 9 . 9 0 ) ; g ) P u b l i q u e - s e  o  p a r a  c i ê n c i a  d o  a d v o g a d o 

constituído.h)Voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107574 Nr: 4388-75.2017.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDQL, TNVdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDA, LCVVDA, CL(A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela de Campos Cancelli - 

OAB:21401/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Guarda com pedido liminar proposta por Ruth de 

Queiroz Lopes, em desfavor de Edilson de Alvarenga e Ligia Cristina Vera 

Vasques de Alvarenga, em relação à adolescente T.N.V. de A., todos 

devidamente qualificados nos autos.

A adolescente encontrava-se acolhida na unidade Casa Lar – Nosso Lar, 

em razão de grave e intenso conflito familiar com os genitores.

Às folhas 66/67, este Juízo concedeu a guarda da adolescente em favor 

da Requerente.

A requerida Ligia Cristina Vera Vasques de Alvarenga, foi citada às folhas 

70.

Pelo exposto, é razoável, a designação de audiência de justificação para 

oitiva das partes e da adolescente, para averiguar sua atual situação.

1) Designo audiência de justificação para o dia 28/02/2018 as 17h30, 

visando à oitiva da adolescente, da guardiã Ruth e dos genitores Edilson e 

Ligia.

2) Notifique-se o Ministério Público.

3) Publique-se a decisão para ciência dos advogados da Requerente, 

Patrícia Aline Ramos Ferreira OAB/MT 7.203 e Gabriela de Campos Cancelli 
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OAB/MT 21.401.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107716 Nr: 35-55.2018.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAH, GHS, FYHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayana Carolina Vieira 

Kreischer - OAB:24.132/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.

Durante o Plantão foi deferida liminar pelo Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior, na data de 04 de janeiro de 2018, determinando a busca e 

apreensão das crianças, e a entrega à mãe Amanda Almeida Hayashi, 

liminar que foi cumprida às folhas 70/71.

Vislumbra-se que os genitores exercem a guarda compartilhada de seus 

filhos Gustavo Hayashi Sena e Fernanda Yume Hayashi Sena, bem como 

que tramita Ação de Guarda sob o n° 1037532-89.2017.811.0063, na 5ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, com 

audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 19/02/2018, às 

13:30 horas, (documento de fls. 121/122).

Este Juízo determinou a redistribuição da Ação de Guarda proposta pelo 

genitor Fernando Henrique Sena, a uma das Varas Especializadas de 

Família e Sucessões da Capital, na data de 14/12/2017, autos de n° 

4363-62.2017.811.0063 (código 107545).

No mais, verifica-se que as crianças retornaram na companhia da mãe a 

sua cidade de residência, ou seja, Sapezal/MT, conforme se vê às folhas 

72.

 Por outro lado, diante dos relatos de que as crianças, em tese, estariam 

em situação de risco na companhia da mãe, é razoável, a designação de 

audiência de justificação para oitiva das partes e das crianças, para 

averiguar se de fato, existe situação de risco, que justifique a 

competência deste Juízo.

 Assim diante do exposto:

1) Designo audiência de justificação para o d 31/01/2018 às 14:30horas.

2) Intimem-se as partes, para que, compareçam a audiência acima 

designada, na companhia das crianças Gustavo e Fernanda;

3) Publique-se a presente decisão;

4) Dê-se vistas ao Ministério Público para ciência da data designada para 

realização de audiência;

5) Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 96759 Nr: 811-26.2016.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LRdP, ACMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP, JMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rute Souza Oliveira - 

OAB:18.250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Jose Noga - OAB:3830

 Vistos etc...,

I – Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 27/02/2018 as 14h00;

II – Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, IV, § 5º 

do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a audiência 

supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente;

III – Conste no mandado que no dia da audiência os guardiões deverão 

estar acompanhados da adolescente para ser também ouvida; e

IV - Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, dando-lhes 

ciência da data designada para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107574 Nr: 4388-75.2017.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDQL, TNVdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDA, LCVVDA, CL(A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela de Campos Cancelli - 

OAB:21401/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Guarda com pedido liminar proposta por Ruth de 

Queiroz Lopes, em desfavor de Edilson de Alvarenga e Ligia Cristina Vera 

Vasques de Alvarenga, em relação à adolescente T.N.V. de A., todos 

devidamente qualificados nos autos.

A adolescente encontrava-se acolhida na unidade Casa Lar – Nosso Lar, 

em razão de grave e intenso conflito familiar com os genitores.

Às folhas 66/67, este Juízo concedeu a guarda da adolescente em favor 

da Requerente.

A requerida Ligia Cristina Vera Vasques de Alvarenga, foi citada às folhas 

70.

Pelo exposto, é razoável, a designação de audiência de justificação para 

oitiva das partes e da adolescente, para averiguar sua atual situação.

1) Designo audiência de justificação para o dia 28/02/2018 as 17h30, 

visando à oitiva da adolescente, da guardiã Ruth e dos genitores Edilson e 

Ligia.

2) Notifique-se o Ministério Público.

3) Publique-se a decisão para ciência dos advogados da Requerente, 

Patrícia Aline Ramos Ferreira OAB/MT 7.203 e Gabriela de Campos Cancelli 

OAB/MT 21.401.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107814 Nr: 125-63.2018.811.0063

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: QFDO, YOK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.

Vislumbra-se da inicial que a criança Yamim está na companhia da avó 

paterna desde o dia 24/12/2017, sem o consentimento da genitora.

Por outro lado, é razoável, a designação de audiência de justificação para 

oitiva das partes, para averiguar se de fato, existe situação de risco, que 

justifique a competência deste Juízo.

 Assim diante do exposto:

1) Recebo a emenda à inicial de folhas 30/32

2) Designo audiência de justificação para o dia 30/01/2018 às 16:30 horas.

3) Intimem-se as partes, para que, compareçam a audiência acima 

designada, na companhia da criança Yasmim;

4) Publique-se a presente decisão;

5) Dê-se vistas ao Ministério Público para ciência da data designada para 

realização de audiência;

6) Retifique-se o polo passivo da ação para constar como ré: Renilda 

Alcântara Kohlhase;

7) Expeça-se o necessário.

Juizados Especiais Cíveis

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antônio Veloso Peleja Júnior

 Cod. Proc.: 16097 Nr: 374-03.2008.811.0083

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A

 Certifico em atendimento ao Oficio Circular nº 390/2013 - DAJE, e 

Consulta nº 36/2012- Protocolo 0087374, serve a presente Certidão para 

informar às partes que os presentes autos foram distribuídos no Sistema 

PROJUDI sob o nº: 8026781-59.2008.811.0001, bem como para INTIMAR 

os ADVOGADOS, caso não tenham cadastro no SISTEMA PROJUDI, para 

providencia-lo, junto ao Distribuidor e posterior habilitação/peticionamento 
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no referido sistema.

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 30853 Nr: 1479-82.2007.811.0072

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilene Nascimento dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Modelo - CPA I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Meyer da Fonseca 

- OAB:7057/MT, Antonina Lopes de Almeida Martelli - 

OAB:12929/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/MT

 Procedo a intimação da parte exequente para comparecer nesta 

Secretaria para retirar certidão de habilitação de crédito.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Portaria

PORTARIA Nº 03/2018-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora PATRÍCIA CENI, Juíza de Direito 

designada para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; RESOLVE:Art. 1º. 

Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser convocados 

extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do Torcedor na 

Arena Pantanal, no dia 21 de janeiro de 2018 (domingo) das 15:00 horas 

às 21:00 horas.

1- Patrícia Ceni - Magistrada

2- Ivana Luciano Ferri – Gestora Judiciária

3- Cintya Demarchi de Oliveira Nascimento – Assessora

4- Diego Tiago da Costa Cabral – Técnico em Informática

5- Elzeny Maria Ferreira – Agente da Infância

6- Elizeu Calazans de Queiroz – Agente da Infância

7- Pablo Henri Pereira – Assessor

8- Marcos Antônio Bueno - Motorista

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a esta Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº 0705695-83.2015.8.0001, para averbação na ficha funcional. 

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 21 de janeiro de 

2018.PATRÍCIA CENI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 124168 Nr: 5149-12.2017.811.0062

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laerte Lannes da Costa, Pedro Antonio Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA HELENA SILVA ROSA - 

OAB:22168/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data procedi o registro e autuação destes autos no 

registro geral de feito do sistema apolo, conforme número acima citado. 

Outrossim, designo a data de 07.03.2018 às 14:30h. Remessa ao setor de 

expedição para as devidas intimações.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 126044 Nr: 264-18.2018.811.0062

 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: Mario Antônio Moyses Nadaf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Vinícius de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Leandro de Campos 

- OAB:OAB/MT 6.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - 

OAB/MT 6.950 (ADV. DO QUERELANTE - MARIO ANTONIO MOYSES 

NADAF), PARA COMPARECER EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR DESIGNADA 

PARA 22/02/2018 ÀS 14:00, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DESTE 

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO. É O QUE TENHO A CERTIFICAR. 

ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 118780 Nr: 5862-21.2016.811.0062

 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): Junio Tadeu Delminio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, dou provimento aos embargos declaratórios interpostos 

pelo Ministério Público Estadual para o fim de REVOGAR A SENTENÇA DE 

FL. 19, retomando a marcha processual a partir da audiência preliminar 

não realizada.Por fim, designe-se dada oportuna para a realização de 

nova audiência preliminar, intimando-se as partes.Publique-se e 

registre-se a presente sentença, intimando-se as partes do seu teor, bem 

como para comparecimento à audiência a ser designada.Às providências. 

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 124767 Nr: 5731-12.2017.811.0062

 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): Talita Kurpel Godoi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Oliveira - 

OAB:OAB/MT 12.291

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. EMERSON OLIVEIRA - OAB/MT 

12.291 (ADV. DA AUTORA DO FATO - TALITA KURPEL GODOI), E O DR. 

MARCO AURÉLIO MONTEIRO ARAÚJO - OAB/MT 8.510 (ADV. DA VÍTIMA - 

YASMIM GONÇALVES PERON), PARA TOMAR CIÊNCIA DA AUDIÊNCIA 

PRELIMINAR DESIGNADA PARA 05/03/2018 ÀS 15:00 HORAS, QUE 

ACONTECERÁ NA SEDE DESTE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. É O QUE 

TENHO A CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 124843 Nr: 5807-36.2017.811.0062

 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: Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laerte Lannes da Costa, Pedro Antonio 

Ribeiro, Representante Legal - RM Marketing e Publicidade Ltda (Jornal O 

Mato Grosso)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA HELENA SILVA ROSA - 

OAB:22168/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB/MT 

5.493 E DRA. MARIA HELENA SILVA ROSA - OAB/MT 22.168 (ADVS. DO 

QUERELANTE - ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO), PARA 

COMPARECEREM EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR DESIGNADA PARA 

24/01/2018 ÀS 15:00 HORAS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DESTE 

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO. É O QUE TENHO A CERTIFICAR. 

ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125430 Nr: 6386-81.2017.811.0062

 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): Daniel Nogueira Kohn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato de Perboye Bonilha - 

OAB:

 CERTIFICO que o autor do fato compareceu neste Juizado Especial 

Criminal, requerendo a redesignação de audiência de continuação de 

preliminar, posto que estará participando de uma competição na cidade de 

São Paulo, consoante comprovante da emissão de passagem em anexo. 

Assim, em decorrência do princípio da informalidade e da economia 

processual, desde já, redesigno a Audiência de Continuidade de Preliminar 

para a data de 22.02.2018 às 08:00h, saindo o autor do fato intimado por 

esta secretaria, ciência abaixo

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 119105 Nr: 232-47.2017.811.0062

 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: Elizete Bagatelli Goncalves, Alexandre Mazzer Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Madalena Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3.473-A, Paulo Sergio Daufenbch - OAB:5.325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Roberto de Souza 

Moraes - OAB:4834/MT

 Visto.

 DESIGNO Audiência Preliminar, nos termos do art. 72 da Lei nº. 9.099/95, 

para o dia 22/02/2017 às 09:30 horas.

INTIMEM-SE as partes, devendo a Autora dos Fatos ser intimada 

PESSOALMENTE, com as advertências de praxe.

Ás providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 124846 Nr: 5810-88.2017.811.0062

 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: Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Gomes Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Antonio Rosa - 

OAB:OAB/MT 5.493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. JOSÉ ANTONIO ROSA - OAB/MT 

5.493 E DRA. MARIA HELENA SILVA ROSA - OAB/MT 22.168 (ADVS. DO 

QUERELANTE - ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO), PARA 

COMPARECER EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR DESIGNADA PARA 24/01/2018 

ÀS 14:30 HORAS, QUE ACONTECERÁ NA SEDE DESTE JUIZADO 

ESPECIAL CRIMINAL DA CAPITAL. É O QUE TENHO A CERTIFICAR. ARJ - 

TÉCNICO JUDICIÁRIO

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021613-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O (ADVOGADO)

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, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara P. da Silva 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-45.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL GONCALO PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

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, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara da Silva Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá-MT, 

18 de dezembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002191-25.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara P. da Silva 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 
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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: 1000439-18.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA BARROSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O (ADVOGADO)

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, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara P. da Silva 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0504233-75.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RHAIZA CRYSTHYNA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DA ROSA OAB - MT16099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação 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 pedido de cumprimento de sentença 

de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Intime-se a 

parte autora para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito observando os requisitos do art. 534 do Código de Processo Civil, 

os parâmetros fixados na sentença e o limite fixado no art. 2º, caput, da 

Lei 12.153/09. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028646-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEANI ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

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. Intime-se a parte autora para emendar a petição 

inicial, a fim de juntar aos autos documentos pessoais e comprovante de 

endereço, no prazo de 5 (cinco) 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006152-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA GRACA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DAMIN OAB - MT4719/B-B (ADVOGADO)

LUÍS HENRIQUE CARLI OAB - MT8559/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

SONIA PEREIRA DE SOUZA (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: " (...) Desse modo, para a correta solução processual a ser 

definida é imperioso que a parte autora informe como chegou ao novo 

valor da causa de R$ 100.000,00, uma vez que não pode este juízo, para 

fins de suscitar conflito de competência, considerar o valor aleatório de R$ 

100.000,00 como requerido na petição de emenda, sem especificação dos 

cálculos que levam a parte a concluir por tal proveito econômico, bem 

como emendar o pedido de conteúdo econômico ou justificar a mudança 

do valor inicialmente fixado (R$ 36.000,00) para quase 3 vezes o seu 

valor, posto que pode surgir a dúvida se a atitude não seria somente para 

retirar a ação da competência do juizado fazendário, o que configura burla 

ao princípio do juiz natural. Ante o exposto, intime-se a parte autora para 

esclarecer quais os critérios utilizados para a definição do novo valor da 

causa e especificar o conteúdo econômico do pedido de cobrança, bem 

como requerer o que mais entender de direito, no prazo de 5 dias, sob 

pena de extinção. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026440-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA & PUPIN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILVA ALESSANDRA CAVALHEIRO OAB - MT0016448A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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. O órgão (SECRETARIA) indicado no polo passivo 

não possui personalidade jurídica, devendo, portanto, ser substituída pela 

pessoa jurídica de direito público que integra. Intime-se a parte autora para 

emendar a inicial e corrigir o polo passivo, com nome, CNPJ e demais 

dados, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003561-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PIRES FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO)

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. Recebe-se a emenda à inicial. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial e esclarecer se o que pretende com a 

presente demanda é receber valores que já são objeto de cobrança nos 
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autos n.º 0503815.74.2014.8.11.0001 e 1003561-50.2016.8.11.0041 ou 

complementar tais valores. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito" OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500020-60.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DIONIZIO VIEIRA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. O cálculo atualizado apresentou valor superior ao 

limite para pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV. 

Dessa forma, intime-se a parte exequente para manifestar quanto ao 

eventual interesse em renunciar os valores superiores ao teto de modo a 

adequar ao limite correspondente a RPV (256 UPFs), no prazo de 15 

(quinze) dias. Renunciado ao valor excedente, conclusos para 

homologação da renúncia. Caso não haja renúncia ou decorrido o prazo 

sem manifestação, expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório. Intime-se." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500657-11.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONELITA ALVES DA SILVA MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ednaldo Reis de Faria Silva OAB - MT16392/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. O cálculo atualizado apresentou valor superior ao 

limite para pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV. 

Dessa forma, intime-se a parte exequente para manifestar quanto ao 

eventual interesse em renunciar os valores superiores ao teto de modo a 

adequar ao limite correspondente a RPV (256 UPFs), no prazo de 15 

(quinze) dias. Renunciado ao valor excedente, conclusos para 

homologação da renúncia. Caso não haja renúncia ou decorrido o prazo 

sem manifestação, expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório. Intime-se." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0505647-45.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ALMEIDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLY CARVALHO JUNIOR OAB - MT6132/B-B (ADVOGADO)

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: " (...) Após a juntada da resposta, intimem-se as partes para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para sentença. 

Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2017." 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: 0501059-92.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

 

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. Manifeste-se o executado acerca da petição e 

comprovante de pagamento de ID´s 6809181/6809436. Nada sendo 

requerido ou apresentada concordância expressa do executado quanto 

ao valor depositado, expeça-se os respectivos alvarás. Após, conclusos 

para liberação e extinção do feito pelo cumprimento da sentença. 

Intime-se. Cuiabá, 7 de novembro de 2017. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito" OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000780-78.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERALDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

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. Defere-se o pedido anterior de dilação de prazo, 

de 15 (quinze) dias. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500789-05.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DOS SANTOS NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUILHERME LEAL CURVO OAB - MT4948/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. O cálculo atualizado apresentou valor superior ao 

limite para pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV. 

Dessa forma, intime-se a parte exequente para manifestar quanto ao 

eventual interesse em renunciar os valores superiores ao teto de modo a 

adequar ao limite correspondente a RPV (256 UPFs), no prazo de 15 

(quinze) dias. Renunciado ao valor excedente, conclusos para 

homologação da renúncia. Caso não haja renúncia ou decorrido o prazo 

sem manifestação, expeça-se o necessário para o processamento do 

pagamento por precatório. Intime-se." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-58.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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CLEISON HONORIO NAZARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

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. Em consulta pública realizada, nesta data, às 12: 

5 0  h o r a s ,  n o  p o r t a l  d a  S e g e s - M T 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-25.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TRINDADE PEREIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519/O (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

LAIANA LARISSA NOGUEIRA PENA OAB - MT17886/O (ADVOGADO)

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. Em consulta pública realizada, nesta data, às 13: 

0 6  h o r a s ,  n o  p o r t a l  d a  S e g e s - M T 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002304-13.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRO MARCONDES FREITAG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

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. Acolhe-se a desistência dos embargos de 

declaração e passa-se à análise do pedido de gratuidade de justiça feito 

no bojo do Recurso Inominado. Em consulta pública realizada, nesta data, 

à s  1 8 : 2 6  h o r a s ,  n o  p o r t a l  d a  S e g e s - M T 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito"OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000770-34.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA MARIA CALHEIROS DE ALMEIDA REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

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. Defere-se o pedido anterior de dilação de prazo, 

de 15 (quinze) dias. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002307-65.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

JABES ALBERTO DIAS OAB - MT17005/O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

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. Acolhe-se a desistência dos embargos de 

declaração e passa-se à análise do pedido de gratuidade de justiça feito 

no bojo do Recurso Inominado. Em consulta pública realizada, nesta data, 

à s  1 8 : 4 2  h o r a s ,  n o  p o r t a l  d a  S e g e s - M T 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que a recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003016-66.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERNESTO BARBOSA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANILTON GOMES RODRIGUES OAB - MT0014443A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a petição 

inicial a fim de juntar comprovante de endereço, no prazo de 5 (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.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500816-51.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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ALUIZIO GONCALVES LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: "(...) Ante o exposto, declara-se sem efeito a decisão de ID 

365293 e determina-se a intimação da parte autora para emendar a inicial 

e apresentar o cálculo da execução (art. 910, § 3º, c/c 534, do CPC), no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Apresentado o cálculo, 

cite-se o executado para, querendo embargar, no prazo de 30 dias. Se 

embargada a execução, intime-se o autor para a resposta, no prazo de 15 

dias. Após, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500112-09.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR GASPARETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

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. Manifeste-se o autor sobre a petição de ID 

5794822 e documentos de ID 5551255, no prazo de 5 dias. Após, 

conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito" OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0503175-71.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR RIBEIRO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

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. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão 

que indeferiu a gratuidade na interposição do recurso inominado. Há 

decisão que julgou deserto o recurso pela falta de preparo (ID 7281463). 

A parte recorrente informou a interposição de agravo de instrumento 

contra decisão denegatória da gratuidade, o qual não foi conhecido 

conforme decisão que aportou no ID 10584277. Compulsando os autos, 

verifica-se que, embora tenha sido julgado o deserto o recurso, a parte 

autora não foi intimada após o indeferimento da gratuidade para recolher 

as custas processuais. Após o primeiro despacho que lhe facultou 

recolher o preparo do Recurso Inominado ou comprovar incapacidade 

financeira, a parte recorrente optou por tentar comprovar a incapacidade, 

o que foi rejeitado pelo juízo que não alterou a decisão diante dos 

documentos apresentados, contudo, sem que houvesse abertura de novo 

prazo para a comprovação de quitação das custas. Ante o exposto, 

chama-se o feito a ordem para determinar a intimação da parte recorrente 

para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas (artigo 

42, § 1º da lei 9099/95). Comprovado o preparo fica, desde logo, recebido 

o recurso no efeito devolutivo determinando-se, na sequencia, a intimação 

da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 

10 (dez) dias, e a remessa à Turma Recursal Única. Intime-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501288-86.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIEL GOMES NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT0012770A (ADVOGADO)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT0012027A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE OAB - MT7892/O 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se.” 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: 0500066-20.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DOS SANTOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

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: “DESPACHO Numero do Processo: 0501288-86.2013.8.11.0001 

REQUERENTE: ADRIEL GOMES NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Processe-se de acordo com 

o Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se.” 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: 0500273-19.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO BOM DESPACHO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

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. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017 -CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 12 de dezembro de 2017. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001263-74.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO MARIANO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO FERREIRA ALEGRIA OAB - MT0011098A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 
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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, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara P. da Silva 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002737-80.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CECILIA BICUDO SALOMAO RIBEIRO TEIXEIRA OAB - MT0015889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara P. da Silva 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-09.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NUNES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS OAB - MT11671/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara P. da Silva 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001443-90.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS OAB - MT11671/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara P. da Silva 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000438-33.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA OAB - MT22009/O (ADVOGADO)

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, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara P. da Silva 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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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: 1001248-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOVERCINA MOREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO FERREIRA ALEGRIA OAB - MT0011098A (ADVOGADO)

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, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara P. da Silva 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001331-24.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO FERREIRA ALEGRIA OAB - MT0011098A (ADVOGADO)

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, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara P. da Silva 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001242-98.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO OAB - MT22979/O 

(ADVOGADO)

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, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara P. da Silva 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001238-61.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO FERREIRA ALEGRIA OAB - MT0011098A (ADVOGADO)

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, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara P. da Silva 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0502900-25.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “DECISÃO Numero do Processo: 0502900-25.2014.8.11.0001 

EXEQUENTE: SAULO ALMEIDA ALVES EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Trata-se de execução de sentença na qual aportou 

certidão apontando o seguinte: “Certifico que a sentença homologatória 
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faz menção tão somente a certidão de crédito referente aos autos 

3576-14.2011.811.0008, sem mencionar os demais processos 

relacionados as certidões constantes nos autos, contudo o valor final 

homologado (R$ 6.361,75 - seis mil, trezentos e sessenta e um reais e 

setenta e cinco centavos) consiste na soma de todas as certidões de 

créditos relacionadas nos autos.” Compulsando os autos, verifica-se que, 

de fato, a sentença homologatória de id 389180 apresenta divergência 

quanto à indicação nominal dos títulos apresentados. O dispositivo 

esclarece o valor principal de R$ 6.361,75 sem mencionar que se refere a 

arbitramento efetivados em autos diversos conforme os títulos postos em 

execução. Desse modo, por se tratar de erro material procede-se a 

correção de ofício tão somente da indicação dos títulos objeto da 

execução, sem qualquer alteração do valor homologado, atribuindo-se ao 

dispositivo a seguinte redação: “Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o cálculo 

apresentado pela parte executada/embargante (ID. 189143), referente ao 

valor bruto total de R$ 6.361,75 (seis mil, trezentos e sessenta e um reais 

e setenta e cinco centavos), correspondente ao pagamento dos 

honorários estipulados nos autos: 1) n. 3576-14.2011.811.0008 (código 

52823 – no valor de R$ 2.521,05); 2) n.º 4278-57.2011.811.0008 (código 

53528 no valor de R$ 800,00); 3) n.º 2650-67.2010.811.008 (código 46484 

no valor de R$ 1.500,00); 4)n.º 2629-91.2010.811.0008 (código 46462 no 

valor de R$ 1.500,00), todos fixados pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de 

Barra do Bugres.” Processe-se de acordo com o Provimento n.º 11/2017 

-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de dezembro de 2017. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0501983-69.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA BENEDITA DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017 -CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0503603-19.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017 -CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se.” 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: 0504230-57.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERJO RIGONATT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017 -CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se.” 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: 0500884-98.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ENEAS DE OLIVEIRA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINIRA CORREA DE FRANCA OAB - MT0013859A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017 -CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se.” 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: 0504228-87.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se.” 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: 0502348-26.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se.” 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: 1001872-91.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OTONIEL DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - MT0015463A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017 -CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se. Cuiabá, 18 de dezembro de 2017. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502999-58.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Intime-se.” 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: 1001268-96.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO FERREIRA ALEGRIA OAB - MT0011098A (ADVOGADO)

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, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara P. da Silva 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito ” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001462-96.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES REIS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR OAB - MT23449/O (ADVOGADO)

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, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara P. da Silva 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002464-04.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CIDENEY JOSE DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO FARSULA OAB - MT18710/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Tamara P. da Silva 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. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002609-60.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

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, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 
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apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018958-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, considerando que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou por seu órgão 

colegiado quanto à competência para o julgamento da matéria, 

DECLARA-SE a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

para processar e julgar a presente demanda e, de consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com amparo nos 

artigos 27 da Lei 12153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do Código 

de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

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.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794510 Nr: 12142-25.2015.811.0003

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: AUGUSTINHO BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:MT/12.628-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Augustinho Buss pleiteia a restituição de valores pago a título de custas e 

taxas processuais, no montante de R$ 5.237.18 (cinco mil duzentos e 

trinta e sete reais e dezoito centavos), nos autos de código 783246 do 

Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca em razão ter-lhe sido deferida a 

assistência judiciária gratuita.

O requerimento está em consonância com a Instrução Normativa SCA nº. 

02/2011 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dessa forma, 

defiro o pedido de restituição da quantia paga pela distribuição dos autos 

de código 783246, guia 4316 no valor de R$ 2.639,29 (dois mil seiscentos 

e trinta e nove reais e vinte nove centavos) e guia 4317 no valor de R$ 

2.597,89 (dois mil quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e nove 

centavos), totalizando o montante de R$ 5.237.18 (cinco mil duzentos e 

trinta e sete reais e dezoito centavos), devendo a Secretaria desta 

Diretoria adotar as providências necessárias junto ao Departamento de 

Arrecadação do Tribunal de Justiça para a devolução da quantia ao 

requerente, cujo o depósito deverá ser efetuado na conta indicada às fls. 

18 destes autos.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 10 de maio de 2017.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 880611 Nr: 10502-16.2017.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Providências apresentado por Ilmar Sales Miranda 

para apurar a atuação da servidora Thais Muti de Oliveira - Gestora 

Judicial, nos autos de código n. 432948- Processo nº 134/2010 do Juízo 

da Quarta Vara Cível desta Comarca.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso traz a seguinte disciplina no que se refere à representação 

contra servidor:

 “Artigo 65. Recebida a representação ou reclamação, a autoridade 

processante deverá: I – requisitar informações preliminares ao servidor 

antes de instaurar a sindicância ou o processo administrativo disciplinar, 

para apresentar justificativa ou esclarecimentos sobre o fato objeto da 

denúncia, no prazo de 03 (três) dias; ou II – determinar seu arquivamento 

sumário, quando manifestamente descabida ou improcedente, ou quando 

veicular fatos incapazes de gerar aplicação de quaisquer das penalidades 

elencadas neste Provimento”.

Dessa forma, intime-se a serventuária para, no prazo de 03 (três) dias, 

apresentar suas justificativas ou esclarecimento sobre os fatos objeto da 

denúncia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 877024 Nr: 9186-65.2017.811.0003

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: HORTO HOTEL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

HOTEL HORTO LTDA EPP pleiteia a restituição de quantia paga a título de 

taxa judiciária no valor de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) e custas no valor de 286,63 (duzentos e oitenta 

e seis reais e sessenta e três centavos) com referência à guia de 

arrecadação n. 11461 dos autos n. 1001545-09.2017.8.11.0003 da 

Primeira vara Cível desta Comarca.

Expeça-se ofício ao Juízo da Primeira Vara Cível solicitando informações 

em relação aos fatos apresentados pela parte em seu requerimento.

Cumpra-se.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008527-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F M SUPERMERCADO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZAFENETTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)
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Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

11390121.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007523-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANIA MARIA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY MORAIS SILVA OAB - MT19962/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

11407526.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002590-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA CRISTINA DOURADO DE MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO OAB - MT0003700A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

MOTO CAMPO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002590-48.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Ieda Cristina Dourado de Magalhães. Réus: Administradora 

de Consórcio Nacional Ltda e Outro. Vistos, etc. Manifestem-se as rés, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, sobre a petição e documentos de ID 

11337979 e 11337994. Havendo manifestação ou decorrendo o prazo, 

voltem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 

22/janeiro/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001146-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO ZAHER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO OAB - MT0002356A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANMARCUS PINHEIRO SCHRAMME (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

11429435.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005684-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIA DROGASIL S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAFAELA GUEDES PEDROSO PORTO OAB - SP207247 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN MUDANCAS EM GERAL LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1005684-04/2017 Ação: Declaração de Nulidade de Duplicata Autora: Raia 

Drogasil S/A. Ré: Cristian Mudanças em Geral Ltda – EPP. Vistos, etc. 

RAIA DROGASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante 

procurador, ingressou neste Juízo com a presente “Ação Declaração de 

Nulidade de Duplicata” em desfavor de CRISTIAN MUDANÇAS EM GERAL 

LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que autora que 

soube estar seu nome e CNPJ inscritos no rol de inadimplentes em razão 

da duplicata nº9706, no importe de R$3.827,81 (três mil, oitocentos e vinte 

e sete reais e oitenta e um centavos), com vencimento para o dia 

17.03.2017.” De outro norte, compulsando os autos verifica-se que a parte 

deixara de proceder ao recolhimento das custas iniciais, conforme 

determinado na decisão de (fl.132 – correspondência ID 10213507), 

conforme certidão de (fl.143 – correspondência ID 10775847), vindo-me 

os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Primeiramente, 

revogo a decisão proferida às (fls.126/130 – correspondência ID 

9756962). Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil: “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”. É de lei que a petição inicial não pode ser 

despachada sem o recolhimento das custas inicial, consoante o disposto 

nos artigos 82 e 290 do Código de Processo Civil, e não sendo o processo 

preparado no prazo de quinze dias a contar da data em que a parte foi 

intimada do cálculo, deve a distribuição ser cancelada e o processo 

extinto na forma do inciso IV, do artigo 485 do Estatuto Processual, 

devendo, inclusive, ser conhecido de ofício como tal pelo Juiz, consoante 

o parágrafo 3° do mesmo art. 485. Sobre a questão, eis a jurisprudência: 

“A falta de oportuno preparo do feito provoca o cancelamento da 

respectiva distribuição” (STJ 4ª T. Resp 12.152-PE, rel. Min. Fontes 

Alencar) “Se o autor, devidamente intimado pela imprensa oficial, não 

efetuar o pagamento das custas, o Juiz deve determinar o cancelamento 

da distribuição. Não há necessidade de intimação pessoal da parte” (TRF 

da 3ª R., na apel. 32.269, rel. Juiz Sérgio Lazzarini, julgado em 14.04.93). É 

o caso dos autos e, em sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, 

qual seja, a extinção do processo. Face ao exposto e princípios de direito 

atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, EXTINTO a 

presente “Ação Declaração de Nulidade de Duplicata” promovida por RAIA 

DROGASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, em desfavor de 

CRISTIAN MUDANÇAS EM GERAL LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito 

privado, e o faço com amparo no inciso IV, do artigo 485, do Código de 

Processo Civil; e, via de consequência, determino o cancelamento da 

distribuição, na forma do artigo 290 do mesmo Código. Custas pela parte 

autora. Façam-se as anotações em conformidade com o Provimento nº 

18/2012/CGJ. Sem honorários, eis que não houve citação. Transitada em 

julgada e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 29 de novembro 

de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 413065 Nr: 8871-52.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN, VIVIANE IZABELLA DA 

SILVA AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8871-52/2008

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429008 Nr: 11114-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SERGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340.A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para 

manifestar sobre a penhora no rosto dos autos de fls. 353/354, no prazo 

de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 411021 Nr: 7075-26.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEDIR MIRANDA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº7075-26/2008

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 411021 Nr: 7075-26.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEDIR MIRANDA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7075-26.2008

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Duílio Piato Júnior.

Executado: Eledir Miranda de Amorim.

Vistos em correição.

Considerando os termos da certidão de (fl.313), determino a intimação do 

senhor Oficial de Justiça, para que no prazo improrrogável de (10) dez 

dias, devolva o mandado de penhora, avaliação e remoção desentranhado 

à (fl.301), devidamente cumprido, sob pena de responsabilidade funcional.

Vindo aos autos, dê-se vista ao exequente, bem como, cumpra-se os 

demais termos da decisão de (fl.294).

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de setembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 428195 Nr: 10367-82.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCM - CONSTRUTORA CASTRO MENDONCA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ZANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSÉ GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB-MT10.081

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10367-82.2009

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Ccm – Construtora Castro Mendonça Ltda.

Executado: Cláudio Zanotto.

Vistos, etc...

CLÁUDIO ZANOTTO, via seu bastante procurador, nos autos de 

‘Execução de Sentença’, que lhe move CCM – CONSTRUTORA CASTRO 

MENDONÇA LTDA, devidamente qualificada, ingressou com o petitório de 

(fls.298/307) e reiterou belicosamente às (fls.320/321), pugnando pelo 

chamamento do feito à ordem, a fim de que seja reconhecida e declarada 

a nulidade de todos os atos processuais subsequentes a juntada do 

substabelecimento sem reserva de poderes, ante o patente cerceamento 

de defesa consubstanciado pela infringência da ampla defesa, 

contraditório e devido processo legal, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Pois bem, compulsando detidamente os autos, verifica-se que assiste 

razão à parte executada, uma vez que seu procurador à época, Dr. Luis 

Filipe Oliveira de Oliveira não fora intimado da sentença proferida às 

(fls.201/207), restando o executado desassistido em todos os atos 

subsequentes.

 Ante o exposto, anulo o feito a partir da (fl.231), devendo o réu ser 

intimado, na pessoa de seu atual advogado, Dr. Michell José Giraldes 

Portela, para, querendo, no prazo de (15) quinze dias, recorrer da 

sentença de (fls.201/2017).

Façam as baixas das penhoras.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438834 Nr: 7501-67.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11903-A/MT, FÁBIO LUIS MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:6.848/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 7501-67.2010

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Denise Rodeguer.

Executada: Objetiva Engenharia e Construções Ltda.

Vistos, etc...

Inicialmente, indefiro a matéria aventada às (fls.247/verso), por verificar 

que a executada não carreou nenhum elemento novo, a fim de corroborar 
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com suas alegações.

De outro lado, analisando os termos do petitório de (fl.323), hei por bem em 

deferir o pedido de penhora do veículo descrito à (fl.245), com fulcro no 

artigo 835, inciso IV do Código de Processo Civil, expedindo-se mandado 

de penhora, avaliação, intimação e remoção.

Consigno que deverá ser observado o disposto no artigo 838 a 846 do 

CPC.

Vindo aos autos, dê-se vista à parte exequente, para manifestação em (5) 

cinco dias, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 275933 Nr: 301-24.2001.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIMIRO DE SOUZA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO SOUBHIE - 

OAB:MT/5224, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº301-24/2001

Ação: Cumprimento de Sentença

Exequente: Duilio Piato Junior.

Executado: Cassimiro de Souza Freitas.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e tão 

somente a busca on line de veículos em nome da parte executada (fl.262), 

conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 702902 Nr: 10880-79.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEOBALDO CORDOBA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO A ALVES FERREIRA - 

OAB:MT/8102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10880-79/2011

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711209 Nr: 6207-09.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON STELVIO GOMES, CELSO LUIZ 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº6207-09/2012

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, que possibilita a busca 

on-line de veículos, bem como, averbar restrições, defiro o pedido de 

(fl.119 – item ‘b’), somente com relação a transferência do bem, conforme 

extratos em anexos.

Intimem-se as partes, via seus respectivos procuradores, para que no 

prazo de (10) dez dias, manifestem-se, após conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 711819 Nr: 6850-64.2012.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON COSTA SOARES ME, NELCY 

ALVES BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA PIRES DA SILVA 

BONFANTI - OAB:17.202/MT

 DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum de (15) 

quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em exame 

demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do 

processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de 
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dezembro de 2017.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753878 Nr: 9755-71.2014.811.0003

 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: JOSE APARECIDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LOPES DA SILVA 

MARTINS - OAB:15518/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT11340A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN, para 

devolução dos autos nº 9755-71.2014.811.0003, Protocolo 753878, 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): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 758428 Nr: 12392-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE RODRIGUES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINA RIBEIRO DE SOUZA, ESPÓLIO DE 

LEONDINA FERREIRA DE SOUZA, LEANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA, 

ANTÔNIO RIBEIRO TORRES, OLISIO JESUS RIBEIRO, GERALDO 

CARMONA, ANTONIA DE CAMPOS CARMONA, OLIVIA ANTONIA 

MIRANDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT (ATUALIZADO) - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 12392-92.2014

Ação: Usucapião Extraordinário

Autora: Valdirene Rodrigues Rosa.

Ré: Justina Ribeiro de Souza.

Vistos, etc...

Analisando o petitório de (fls.115/116), determino o cumprimento dos 

demais termos da decisão de (fls.76/verso), expedindo-se o necessário.

Por fim, certifique-se o decurso do prazo da citação dos réus 

(fls.101/102).

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 04 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 808916 Nr: 17628-88.2015.811.0003

 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: MARINALVA PAULA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS ELETRODÓMESTICOS - CITY LAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:15.668MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - OAB:MT 

19023A, VANILDA CULCA CORREIA - OAB:22239/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 17628-88.2015

Ação: Indenização por Dano Moral e Material

Autora: Marinalva Paula de Jesus.

Ré: Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição de Móveis.

Vistos, etc...

Sobre o depósito de (fls.46/48), manifeste-se a parte autora no prazo de 

(5) cinco dias, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de janeiro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 814774 Nr: 1122-03.2016.811.0003

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ROCHA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 

20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº1122-03/2016

Ação: Busca e Apreensão

Autor: Administradora de Consórcios Nacional Honda Ltda.

Réu: Thiago Rocha Guimarães.

 Vistos, etc.

Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, que possibilita a busca 

on-line de veículos, bem como, averbar restrições, defiro o pedido de 

(fl.48), somente com relação a transferência do bem, conforme extratos 

em anexos.

Intimem-se as partes, via seus respectivos procuradores, para que no 

prazo de (10) dez dias, manifestem-se, após conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21266 Nr: 975-95.1984.811.0003

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTICA DO TRABALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI REINALDO BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JOSE PEREIRA DA SILVA NETO, para 

devolução dos autos nº 975-95.1984.811.0003, Protocolo 21266, 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): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 89286 Nr: 331-30.1999.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIANO LEAO MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTSON LINS CARDOSO - 
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OAB:104393/MG, WELTON MAGNO DO VALE ALCÂNTARA - 

OAB:52.933/MG

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº331-30/1999

Ação: Execução de Sentença

 Exequente: Zoofort Suplementação Animal Indústria e Comércio Ltda.

Executado: Christiano Leão Muniz.

Vistos, etc.

Analisando o petitório de (fl.384), hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido, com respaldo na decisão de (fls.345/346) e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (2) duas últimas declarações 

apresentadas pela parte executada, via sistema “Infojud”, arquivando-as 

em pasta própria junto à secretaria.

Assim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 91277 Nr: 2649-83.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE WILLIANS VIOLA, VALDIR APARECIDO 

GULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 2649-83.1999

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executados: Roque Willians Viola e Valdir Aparecido Gulli.

Vistos, etc...

Considerando os termos do petitório de (fls.408/410), hei por bem em 

deferir o pedido, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo de 

(180) cento e oitenta dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito.

Em caso de inércia, intime pessoalmente a exequente, na pessoa de seu 

representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 332380 Nr: 2937-55.2004.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO VIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA. - OAB:7666-O/MT, FRANKLIN CHARLEYE 

DUCCINI - OAB:287027

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº2937-55/2004

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 367622 Nr: 14213-49.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA CAMARGO GONCALVES DE 

CASTRO, LUIZ RONAM DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT7206B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo nº 14213-49.2005

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executados: Lindinalva Camargo Gonçalves de Castro e Outro.

Vistos, etc...

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI SUL MT, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, na ação de “Execução de Título 

Extrajudicial” que move em desfavor de LINDINALVA CAMARGO 

GONÇALVES DE CASTRO E LUIZ RONAM DE CASTRO, devidamente 

qualificados, ingressou com o petitório de (fls.198/200), vindo-me 

conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI SUL MT, em desfavor de 

LINDINALVA CAMARGO GONÇALVES DE CASTRO E LUIZ RONAM DE 

CASTRO, com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço 

com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Nesta data, foram retiradas as restrições de (fl.139), via ‘RenaJud’, 

conforme extrato em anexo.

Ademais, determino à senhora Gestora que proceda a baixa da penhora 

de (fl.57), expedindo-se o necessário.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 386858 Nr: 596-51.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO NILTON CHAVES SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 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

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº596-51/2007

Vistos, etc...

Nesta data fora efetuada a transferência do valor bloqueado, para a Conta 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sobre os documentos fornecidos pelo convênio ‘BacenJud’, 

manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, em consonância com 

o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de Processo Civil, após 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 417972 Nr: 426-11.2009.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, 

FLORISVALDO JOSE BRIGLIADORI, CLAUDINEIA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº426-11/2009

Vistos, etc...

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias, após 

conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 418931 Nr: 1340-75.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIZA CRISTINA MENDONCA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 1340-75.2009

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Duílio Piato Júnior.

Executada: Eloiza Cristina Mendonça de Amorim.

 Vistos, etc...

DUÍLIO PIATO JÚNIOR, via seu bastante procurador, na ação de ‘Execução 

de Sentença’ que move em desfavor de ELOIZA CRISTINA MENDONÇA DE 

AMORIM, devidamente qualificada, ingressou com o petitório de (fl.322), 

vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Inicialmente, determino a intimação do credor hipotecário, conforme 

decisão de (fl.291v).

De outro lado, HOMOLOGO a avaliação de (fl.298), para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

Por fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (5) cinco dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo 

do débito atualizado.

 Cumpridas as determinações supra, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 419619 Nr: 1873-34.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORAIA APARECIDA ABUDEIN, KENDRA 

SOLANGE BITES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 1873-34.2009

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executados: Soraia Aparecida Abudein e Kendra Solange Bites Pires.

Vistos, etc...

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI SUL MT, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, na ação de “Execução de Título 

Extrajudicial” que move em desfavor de SORAIA APARECIDA ABUDEIN E 

KENDRA SOLANGE BITES PIRES, devidamente qualificados, ingressou 

com o petitório de (fls.171/176), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito 

principal, por isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção 

do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI SUL MT, em desfavor de 

SORAIA APARECIDA ABUDEIN E KENDRA SOLANGE BITES PIRES, com 

qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito para as baixas 

devidas, conforme requerido à (fl.172, item 2).

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, façam as anotações 

devidas, devendo ser substituído o polo ativo da lide por DUÍLIO PIATO 

JÚNIOR.

Prossiga-se na execução de honorários, expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 419636 Nr: 1949-58.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORAIA APARECIDA ABUDEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 1949-58.2009

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados.

Executada: Soraia Aparecida Abudein.

Vistos, etc...

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI SUL MT, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, na ação de “Execução de Título 

Extrajudicial” que move em desfavor de SORAIA APARECIDA ABUDEIN, 

devidamente qualificados, ingressou com o petitório de (fls.145/150), 

vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito 

principal, por isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção 

do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO LTDA – SICREDI SUL MT, em desfavor de 

SORAIA APARECIDA ABUDEIN, com qualificação nos autos, com 

julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, façam as anotações 

devidas, devendo ser substituído o polo ativo da lide por DUÍLIO PIATO 

JÚNIOR.

Prossiga-se na execução de honorários, expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 440323 Nr: 8990-42.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAVEL RECUPERADORA DE CARRETAS, 

CARROCERIAS E CACAMBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI CEVILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº8990-42/2010

Vistos, etc...

Analisando os termos do petitório de (fls.99/101), hei por bem em deferir o 

pedido, devendo ser intimado pessoalmente o executado, para que no 

prazo de (5) cinco dias, indique quais são e onde se encontram os bens 

sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de aplicação do 

disposto no paragrafo único do artigo 774 do Código de Processo Civil.

Cumprida a determinação supra, dê-se vista à parte exequente, para 

manifestação em (5) cinco dias.

Sobre os documentos fornecidos pelos convênios “BacenJud”, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de (5) cinco dias.

No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do convênio ‘RenaJud’, bem 

como, requeira o que de direito, após conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de outubro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718174 Nr: 13630-20.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO, DUILIO 

PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS ISIDORIO DOS SANTOS - ME 

(COMERCIAL MARINGÁ)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 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

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº13630-20/2012

Ação: Cumprimento de Sentença

 Exequentes: Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda 

e Outro.

Executado: Izaias Isidório dos Santos – ME (Comercial Maringá).

Vistos, etc.

Analisando o petitório de (fl.139), hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido, com respaldo na decisão de (fls.103/104) e, via de consequência, 

nesta data, fora realizada a consulta das (2) duas últimas declarações 

apresentadas pela parte executada, via sistema “Infojud”, arquivando-as 

em pasta própria junto à secretaria.

Assim, intime-se a parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, 

manifeste-se sobre as declarações de Imposto de Renda disponíveis na 

escrivania, após conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 745689 Nr: 5353-44.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA ASSISTENCIA TECNICA LTDA, PAULO 

VIANA DOS SANTOS, FABIANO SOUZA VIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº5353-44/2014

Vistos, etc...

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 790704 Nr: 10497-62.2015.811.0003

 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: MLRM, WILSON JOSE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 10497-62.2015

Ação: Indenização Securitária c/c Danos Morais

Autora/menor: M. L. R. M.

Representante: Wilson José Martins.

Réu: Hsbc Bank Brasil S.A.

Vistos, etc...

Analisando os termos dos petitórios de (fls.197/202) e (fls.206/208), hei 

por bem em deferir o levantamento dos valores depositados às (fl.102; 

fls.203/204), com suas devidas correções, em favor da parte autora e seu 

procurador, expedindo-se os competentes alvarás judiciais, conforme 

requerido às (fls.206/207).

Cumprida a determinação supra e pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 881371 Nr: 10740-35.2017.811.0003

 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: MIRELLE APARECIDA PINHEIRO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10740-35/2017

Ação: Declaratória de Nulidade Contratual

Autora: Mirelle Aparecida Pinheiro Lopes.

Réu: Banco Bradesco Cartões S/A.

Vistos, etc.

MIRELLE APARECIDA PINHEIRO LOPES, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Nulidade 

Contratual” em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória, 

vindo-me os autos conclusos.

Aduz a parte autora que ficara viúva em 2011; que, com a concretização 

do inventário fora expedido Alvará de Autorização de Transferência do 

veículo RENAVAM 328114600, conforme documento de (fl.75) em 

23.10.2014.

Todavia, alega que o referido veículo (placa: NPK3612) fora apreendido às 

(fls.45/48) dos autos em apenso (Processo nº4382-88.2016.811.0003, 

Código – 824395); que, carreara cópia contrato ora discutido às 

(fls.63/65).

Por derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória de urgência, a 

fim de que seja determinada a restituição do veículo, bem como, que a 

parte ré abstenha-se de inscrever o nome e CPF da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, em razão do alegado contrato nos termos do item ‘a’ 

de (fl.20).

D E C I D O:

Considerando o documento de (fls.31/34), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC).

O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela 

provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada 

satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das 

mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja 

juízo ligado à urgência.

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a 

verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e 

os demais elementos carreados aos autos (provas).

De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do 

trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos 

concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE 

TELEFONIA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. TUTELA 

PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA INDEVIDA. POSSIBILIDADE. 

Restam preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de tutela 

de urgência (art. 300 do CPC/2015). Agravo de instrumento provido.” 

(TJ-RS - AI: 70069917748 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, 

Data de Julgamento: 15/07/2016, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 21/07/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

COBRANÇA. SERVIÇOS TELEFÔNICOS. PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA PARA O FIM DE SUSPENDER A COBRANÇA DOS 

SERVIÇOS QUE O AUTOR ALEGA NÃO TER CONTRATADO. 

INDEFERIMENTO. RECURSO DO AUTOR. Diante da negativa de contratação 

dos serviços telefônicos referidos na petição inicial, não é razoável que o 

consumidor seja compelido à continuidade dos pagamentos, ainda que não 

sejam expressivos os valores mensais incluídos nas faturas. 

Consequente deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70060743192 RS, Relator: 

Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 28/08/2014, Décima Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2014)

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).

Ressalte-se que fumus boni juris reside, dessa forma, na comprovação de 

propriedade do veículo, comprovando-se que a propriedade é do de cujus 

(Sr. Ricardo de Souza Lopes) e consta a restrição à venda por alienação 

fiduciária, tendo como credor fiduciário Bradesco Administradora 

Consórcios Ltda, conforme documento de (fl.73), enquanto que o 

periculum in mora está fundado no fato da autora estar impossibilitada de 

exercer a posse direta do bem, o que lhe fora conferido em 23.10.2014 

(fl.75).

Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de tutela provisória 

de urgência a fim de que a empresa ré devolva o veículo descrito e 

caracterizado nos autos (RENAVAM 328114600), no prazo de 72h 

(setenta e duas horas), bem como, abstenha-se de inscrever o nome e 

CPF da autora nos órgãos de restrição ao crédito, em razão do contrato 

2940287661 de (fls.63/69), até ulteriores deliberações deste juízo.

De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no 

item ‘c’ de (fl.21), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a 

instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser 

distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo 

(art.373, CPC). Eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

BRASIL TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a 

decisão hostilizada suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil 

reparação, impõe-se converter o recurso em agravo retido, a teor do 

disposto no art. 527, II do Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 

11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 

70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 
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Justiça do dia 10/12/2015)

Em consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 02 

de abril de 2018, às 15h20min.

Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e 

§9º, do Novo Código de Processo Civil.

Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do 

Novo Código de Processo Civil.

Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à 

parte autora para impugnar, querendo, após conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Roo-MT., 19 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 884052 Nr: 11507-73.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE T. BECKER - OAB:MS7483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº11507-73/2017

Ação: Carta Precatória

Autor: Jairo Gomes da Silva.

Réu: Claudio Ferreira da Silva.

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora, via seu respectivo procurador, para, no prazo de 

(15) quinze dias, regularize a Carta Precatória, carreando aos autos os 

documentos indispensáveis ao seu cumprimento, sob pena de devolução.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT., 15 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 5367 Nr: 231-51.1994.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ULIVAR FAVRETTO, ASTROLINO 

ANTUNES DE SOUZA, EGON STROBEL, PERCILIO PERGO, JOAO CARLOS 

DIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAC CHEDID SAUD - 

OAB:6919 RS

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 231-51.1994

Ação: Execução

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Espólio de Ulivar Favretto e Outros.

 Vistos, etc...

Considerando os termos da certidão de (fl.425), determino a intimação 

pessoal do exequente, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção.

Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação da parte 

exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC).

Prazo do edital é de (20) vinte dias.

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se de imediato.

Rondonópolis, 19 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 294035 Nr: 8646-42.2002.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLEIA SERRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, em desfavor de GISLEIA 

SERRA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, com julgamento de 

mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.Custas pela parte executada.Transitada em julgado, o que deve ser 

certificado, façam as anotações devidas, devendo ser substituído o polo 

ativo da lide por DUÍLIO PIATO JÚNIOR.Prossiga-se na execução de 

h o n o r á r i o s ,  e x p e d i n d o - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 06 de setembro de 

2017.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 419183 Nr: 1519-09.2009.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARMONIA DO AR COMERCIO E SERVICOS EM 

REFRIGERACAO LTDA ME, PEDRO QUEIROZ DE SOUZA, LUZIA SAMPAIO 

DE SOUZA, SEBASTIAO MARIO ALVARENGA, MIRIAN SORIOCO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº130/2009

Vistos, etc...

Nesta data fora desbloqueada a importância penhorada pelo convênio 

‘BacenJud’, eis que ínfima, assim, manifeste-se a parte exequente, no 

prazo de (5) cinco dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 07 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 422583 Nr: 4828-38.2009.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº4828-38/2009
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Ação: Busca e Apreensão

 Autor: Banco Finasa BMC S/A.

Réu: Eduardo Cristiano Domingos.

Vistos, etc...

 Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro o pedido de (fl.78), 

e, via de consequência, nesta data, fora realizada a baixa da restrição do 

veículo de (fl.51).

Façam as anotações de estilo, e, após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de dezembro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 702381 Nr: 10359-37.2011.811.0003

 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: SUZELEI MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITINS, EDUCON - SOCIEDADE CIVIL DE 

EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSEMIRO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:197627/SP, SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - 

OAB:18445/PR

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTES as impugnações ao cumprimento de sentença, 

promovidas por UNITINS E EDUCON – SOCIEDADE CIVIL DE EDUCAÇÃO, 

em desfavor de SUZELEI MELO, todos com qualificação nos autos. Deixo 

de condenar as executadas em honorários advocatícios, por serem 

incabíveis à espécie, conforme dispõe a Súmula 519 do STJ.Por fim, 

intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 18 de dezembro de 

2017. Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716477 Nr: 11866-96.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA SIQUEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, MAYLSON DOS SANTOS TORRES - OAB:15706/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 11866-96.2012

Ação: Busca e Apreensão

Autora: Bv Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento.

Ré: Vanda Siqueira Alves.

Vistos, etc...

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, dê-se vista às 

partes para manifestação em (5) cinco dias.

De outro lado, com fulcro no artigo 9º do Código de Processo Civil, 

manifeste-se a parte ré no prazo de (5) cinco dias, sobre os termos do 

petitório de (fls.278/279).

 Cumpridas as determinações supra, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 884465 Nr: 11605-58.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M A DE OLIVEIRA MOTOS, MARCIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O R DE MELO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISTIDES JOSÉ BOTELHO DE 

OLVIERA - OAB:OAB/MT3.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº11605-58/2017

Ação: Carta Precatória

Autora: M A de Oliveira Motos e Outra.

Réu: O R de Melo ME.

Vistos, etc.

M A DE OLIVEIRA MOTOS, pessoa jurídica de direito privado e, MÁRCIO 

ALEXANDRE DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor O R DE MELO ME, 

com qualificação dos autos, vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

 Cumpra-se a presente, servindo a cópia como mandado.

Caso a secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao 

cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com 

prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução imediata.

Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas necessárias, às 

providências.

Intime-se. Cumpra-se.

 Roo-MT, 15 de dezembro de 2017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 779940 Nr: 6181-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA SOUZA SANTOS, SAMUEL SOUZA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTAK INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar o Procurador da Parte Autora, para 

requerer o que de direito, tendo em vista o retorno dos autos do Tribunal 

de Justiça, no prazo legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002899-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEISS & NAKAYAMA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. CLOSS CONTABILIDADE - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO BENES INACO OAB - MT0014460A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002899-69.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Weiss & Nakayama Ltda. Ré: Closs Assessoria e 

Contabilidade. Vistos, etc. WEISS & NAKAYAMA LTDA, pessoa jurídica 
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com qualificação nos autos, devidamente representada e via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Indenização por Danos Morais’ em desfavor de CLOSS 

ASSESSORIA E CONTABILIDADE, pessoa jurídica de direito privado, 

aduzindo: “Que, em 03.03.2012 a parte autora recebeu uma proposta de 

prestação de serviços, via e-mail, firmado pela pessoa do Sr. Manoel 

Ramos Closs; que, referida proposta era consistente na realização de 

serviços nas áreas contábil e fiscal; que, a autora aceitou a proposta da 

ré, dando-se então início as prestações do serviço; que, nunca recebeu o 

contrato de prestação de serviços para que fosse efetivamente firmado, 

ainda assim iniciou-se o serviço; que, os serviços foram realizados nos 

anos 2012, 2013 sendo que o balancete referente ao ano de 2014 apesar 

de ter sido entregue, não estava assinado, sem deter, portanto, validade 

técnica; que, realizou várias solicitações para a assinatura do referido 

laudo técnico, mas que não foi feito sob o argumento que existiam valores 

à receber; que, inexistem valores não adimplidos, e que resta flagrante a 

ilicitude da ré; que, notificou a ré extrajudicialmente, mesmo assim não 

obteve sucesso; que, dessa forma gerou a ré danos a parte autora que 

devem ser reparados; requereu liminarmente que a ré fosse compelida a 

assinar o balanço patrimonial do ano de 2014, bem como no mérito o 

pagamento de indenização por danos morais, atribuindo a causa o valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Juntou documentos.” A liminar foi 

indeferida, não sobrevindo menhum recurso. Devidamente citada, 

contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito 

pela autora, dizendo: “Que, busca a autora recebimento de dano moral 

inexistente; que, a entrega do balancete assinada não importa para a parte 

autora, tendo em vista que já havia sido encaminhado para a Receita 

Federal, via ‘Sped’, e no tempo correto, pouco importando para o autor a 

via assinada; que, inexiste ato ilícito, e, deve a presente ser julgada 

improcedente com a condenação da autora em verbas de sucumbência. 

Juntou documentos.” Sobre a contestação, não houve manifestação da 

parte autora (ID 10495754). Foi determinada a intimação das partes acerca 

de eventual pedido de dilação probatória (ID 10611059), oportunidade 

onde ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova 

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para 

formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se 

julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF 

AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual 

forma, “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª 

Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 

9.513). No caso em tela, a pretensão levada a efeito pela autora é a 

assinatura de balancetes realizado pela parte ré durante o ano de 2014, 

bem como indenização por danos morais. Inexistem preliminares a decidir. 

No mérito, da detida analise dos autos, bem como de toda a documentação 

carreada, não há como prosperar os pedidos da parte autora. Inicialmente, 

houve perda superveniente do pedido de assinatura do balancete na 

forma física, conforme comprovou a parte ré (ID 9986428), reconhecido 

pela parte autora em sede de impugnação. Resta ainda, portanto, a análise 

quanto ao pedido de indenização por danos morais pleiteados pela parte 

autora. O dano moral é instituto sério, que deve em verdade recompor o 

abalo ou ferimento à honra, direito subjetivo tão intrínseco do ser humano. 

Assim já disciplina o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, ao conceituar 

o dano moral: “Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não 

lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da 

personalidade, como a honra, a dignidade, intimidade, a imagem, o bom 

nome, etc., como se infere dos art. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição 

Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e 

humilhação” (GONCALVES, 2009, p.359). Em iguais termos, também 

leciona Nehemias Domingos de Melo “dano moral é toda agressão injusta 

aqueles bens imateriais, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, 

insuscetível de quantificação pecuniária”. (MELO, 2004, p. 9). Outra 

corrente conceitua dano moral como o efeito da lesão, e não a lesão em si, 

como é o caso do doutrinador Yussef Said Cahali que assim o conceitua: 

“Dano moral, portanto, é a dor resultante da violação de um bem 

juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja dor física – 

dor-sensação, como a denominada Carpenter – nascida de uma lesão 

material; seja a dor moral – dor-sentimento, de causa imaterial.” (CAHALI, 

2011, pag. 28). Aguiar Dias também sustenta esta espécie de definição, 

em suas palavras: “O dano moral é o efeito não patrimonial da lesão de 

direito e não a própria lesão, abstratamente considerada. O conceito de 

dano é único, e corresponde a lesão de direito. Os efeitos da injuria podem 

ser patrimoniais ou não, e acarretar, assim, a divisão dos danos em 

patrimoniais e não patrimoniais. Os efeitos não patrimoniais da injuria 

constituem os danos não patrimoniais” (DIAS, 1987, p.852). Essas ideias 

partem de quando a pessoa que busca o dano moral é a pessoa física. Em 

se tratando de pessoa jurídica como paciente do dano moral – o que é 

admitido pela súmula 227 do STJ – se mostra necessário a comprovação 

do dano alegado para que o julgador possa, efetivamente, conceder o 

dano caracterização do dano moral. Assim já é o entendimento dos 

Tribunais: EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE PROVAS 

NOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E 

IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE. 1. A pessoa jurídica, 

que como assentado na Súmula 227 do STJ reúne potencialidade para 

experimentar dano moral, tem de comprovar mencionado dano para 

receber indenização. 2. Com isso, deve a parte autora colacionar na 

petição inicial as provas indispensáveis a demonstrar a constituição do 

direito, nos termos do art. 333, II, do CPC. 3. Verba honorária mantida em 

observância ao estatuído no art. 20, § 3º, alíneas ?a? a ?c?, do CPC. 4. À 

unanimidade nos termos do voto do Desembargador Relator, apelação 

conhecida e improvida. Sentença mantida à unanimidade. (TJ-PA - AC: 

00002366119998140045 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE 

MOURA, Data de Julgamento: 19/03/2015, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, 

Data de Publicação: 26/03/2015) Na presente ação, referida comprovação 

é inexistente, o que gera, via de consequência a improcedência do pedido 

relativo ao dano moral. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie, JULGO IMPROCEDENTE, a presente ‘Ação De Obrigação de Fazer 

c/c Indenização por Danos Morais’, promovida por WEISS & NAKAYAMA 

LTDA, com qualificação nos autos, em desfavor de CLOSS ASSESSORIA 

E CONTABILIDADE, com qualificação nos autos. Condeno a parte autora 

ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sob o valor da causa. Transitada em julgado, e feitas 

as anotações e comunicação cabíveis, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 22 de janeiro de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004721-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004721-93.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco S.A. 

Réu: Sival Pohl Moreira de Castilho. Vistos, etc... BANCO BRADESCO S.A, 

pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou 

neste Juízo com a presente 'Ação de Busca e Apreensão' em desfavor de 

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO, com qualificação nos autos, com 

fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, visando o bem que lhe alienou 

fiduciariamente em garantia, cujas prestações não foram pagas, sendo 

que a inicial veio instruída com os documentos exigidos à espécie. A 

liminar foi deferida, sendo que o bem restou efetivamente apreendido (ID 

10153466). Devidamente citado, apresentou contestação, asseverando: 

“Que, preliminarmente há ilegitimidade ativa por parte do autor, uma vez 

que não houve regular notificação de cessão de crédito e, portanto, deve 

o feito ser extinto; no mérito, que o regular cumprimento do contrato 

ocorreu por culpa exclusiva do credor, que a partir do dia 16.01.2017 não 

mais procedeu ao débito na forma convencionada em contrato, ou seja, 

diretamente na conta do réu; que, houve adimplemento substancial, assim, 
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pugna pela improcedência da ação, com a condenação da parte autora 

nos ônus da sucumbência. Junta documentos, requerendo, também, os 

benefícios da assistência judiciária”. Sobre a contestação, manifestou-se 

a autora, onde procurou rebater as assertivas levadas a efeito pelo réu, 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em julgado, vez que a farta 

prova documental produzida nos autos dá suporte a um seguro desate da 

questão, assim, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de 

conformidade com o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, "Constantes dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" (STJ - 

4a Turma Ag 14.952-DF AgRg rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, 

negaram provimento DJU 3.2.92, p'. 472). De igual forma, "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder" (STJ 4ª Turma Resp. 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento DJU 17.09.90, p'. 

9.513). Tratam os presentes autos de uma ação de busca e apreensão, 

intentada pelo Banco Bradesco S.A, com fundamento no Decreto-Lei nº 

911/69, em desfavor de Sival Pohl Moreira de Castilho. A preliminar de 

ilegitimidade ativa demonstrada pela parte ré não há como prosperar. Isto 

porque, ainda que não conste efetivamente dos autos comprovante de 

notificação referente a cessão de crédito realizada, é possível que o 

cessionário exerça os atos necessários e cabíveis para a garantia de 

dano ou lesão ao direito, como ocorre no caso concreto. Assim já tem 

entendido os Tribunais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

ATIVA. CESSÃO DE CRÉDITO. REJEITADA. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA NA FORMA DO ART. 2º, § 2º, DO 

DL 911/69. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

1. O Agravante ingressou com o presente recurso visando cassar a 

liminar concedida pelo primeiro grau no sentido de ser expedido o 

mandado de busca e apreensão do veículo objeto da lide. 2. A nulidade de 

intimação por erro do cartório de origem foi sanada pelo juízo de primeiro 

grau, não ocasionando qualquer prejuízo à parte. 3. Apesar de não 

constar dos autos comprovante de notificação do devedor da cessão de 

crédito efetuada, a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada não merece, 

contudo, o art. 293 do CC/02 afirma que "independentemente do 

conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os 

atos conservatórios do direito cedido", e, tendo a alienação fiduciária uma 

garantia real, a ação de busca e apreensão é o ato competente para 

promoção desse ato, razão pela qual resta prejudicada a preliminar 

suscitada. 4. O art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69, determina que a 

notificação pode ser realizada via carta registrada, não tendo a 

necessidade de ser feita via Cartório de Protesto. 5. O STJ já pacificou 

entendimento no sentido de que somente mediante o pagamento da 

integralidade da dívida apontada e comprovada pelo credor na inicial, no 

prazo de 5 (cinco) dias, pode-se manter a posse do bem em favor do 

devedor. Resp. 1.418.593/MS. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 

( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º  d o  P r o c e s s o : 

0019256-21.2017.8.05.0000, Relator (a): Sandra Inês Moraes Rusciolelli 

Azevedo, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 13/12/2017 ) (grifos meus) 

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida. No mérito, depois de acurada 

análise das razões de fato e de direito levada a efeito pelas partes e 

diante das provas colacionadas aos autos, tenho comigo que a presente 

ação não merece acolhimento. Colhe-se dos elementos probatórios 

acostados aos presentes autos que a autora concedeu financiamento ao 

réu, mediante contrato de alienação fiduciária em garantia, garantido por 

alienação fiduciária, onde o réu alienou fiduciariamente ao banco credor o 

veículo descrito e caracterizado no processo. Como, supostamente o réu 

não honrou o compromisso assumido e estando em mora, a autora optou 

pela busca e apreensão do bem objeto da garantia. Presentes os 

requisitos formais para sua constituição, concernente em instrumento 

escrito, onde está consignado o total da dívida, o prazo e a forma de 

pagamento, a taxa de juros, a estipulação dos demais encargos, a 

descrição do objeto da alienação bem como os elementos de sua 

identificação, tornava-se inadmissível o indeferimento da liminar requerida, 

pois, para tanto. Quando da apresentação da peça de contestação, a 

parte ré ressaltou que de forma desconhecida cessaram-se os débitos em 

sua conta corrente, conforme consta do contrato de ID 9082379, cláusula 

8. A ré por sua vez, ao apresentar impugnação a contestação não trouxe 

aos autos nenhum fato ou documento que desfizesse a alegação do 

autor, ônus efetivamente que lhe competia, restando assim não 

comprovada a mora por parte do réu, restando presente a ausência de 

mora. Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça igualmente já se 

manifestou: "APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE MORA. É a constatação da 

existência de abusividade no período da normalidade que tem o condão de 

afastar a mora do devedor. Presente a ilegalidade contratual, a mora deve 

ser afastada. Por conseqüência, improcede o pedido de busca e 

apreensão do bem. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70048494280, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 21/06/2012)” (TJ-RS - AC: 

70048494280 RS, Relator: Roberto Sbravati, Data de Julgamento: 

21/06/2012, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 13/07/2012) É o caso dos autos e, em sendo assim, deve a 

ação ser julgada improcedente. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a ação de busca e 

apreensão proposta por BANCO BRADESCO S.A, com qualificação nos 

autos, em desfavor de SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO,com 

qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor dado à causa. Regovo a liminar concedida (ID 

9971239), devendo a parte autora no prazo de 10 (dez) dias devolver o 

bem apreendido ao réu, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), ficando limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve 

ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt., 22 de janeiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004573-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ALVES MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feito Cível nº 1004573-82.2017 

Ação: Cobrança de Despesas Autor: Igor Alves Mariano da Silva Ré: 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A Vistos, etc... IGOR 

ALVES MARIANO DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente "Ação de 

Cobrança de Reembolso de Despesas de Assistência Médica e 

Suplementares do Seguro DPVAT" em desfavor de SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, já qualificado, aduzindo: "Que, 

foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 15 de maio de 2017; que, 

necessitou de atendimento odontológico, eis que teve perda e fratura de 

dentes; que, desembolsou a importância de R$ 5.200,00 (cinco mil e 

duzentos reais); que, buscou reembolso da importância de R$ 2.700,00 

(dois mil e setecentos reais), a título de despesas médicas, não obtendo 

êxito, assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu 

nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), pleiteando a ação sob o manto 

da Assistência Judiciária”. Devidamente citado, apresentou contestação, 

onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo 

que a pretensão levada a efeito pelo autor não tem como prevalecer, 

devendo a ação ser julgada improcedente, com a condenação do mesmo 

nos ônus da sucumbência. Sobre a contestação, manifestou-se a autora. 

Saneado o processo, foi repelida a preliminar e nomeado perito. As partes 

requereram o julgamento da ação de forma antecipada, consoante se 

pode constatar ID-11132599, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no 

caso em tela, uma vez que a prova documental produzida dá suporte a um 

seguro desate da questão, por isso, passo ao julgamento antecipado da 

lide e o faço com amparo no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo 

Civil. Em sua peça defensiva, agarra-se o réu, no argumento de que a 
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parte autora não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o 

ônus previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não 

trouxe aos autos documentos com fincas a comprovar o desembolso da 

importância perseguida, o que seria fundamental para alcançar sua 

pretensão, o qual não pode prevalecer. De forma que, depois de acurada 

análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante 

das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento. Quanto ao pedido de reembolso das despesas para 

tratamento, no importe de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), muito 

embora tenha havido impugnação por parte da empresa ré, não vejo como 

não acatar a súplica. Ademais, nos termos da Lei 6.174/74, os danos 

cobertos pelo seguro DPVAT incluem indenizações por morte, invalidez 

permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e 

suplementar (art. 3º). Em se tratando de reembolso por despesas 

médico-hospitalares decorrentes do acidente automobilístico, a legislação 

de regência estipula um teto no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais), conforme previsão do art. 3º, III. Indiscutível que o reembolso 

destas despesas exige comprovação, efetiva, dos gastos realizados, cujo 

ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito 

(art. 333, I, CPC c/c art. 3º, III, Lei 6174/74). A falta de comprovação dos 

gastos efetuados com as despesas médicas decorrentes do acidente 

afasta a obrigação do convênio do seguro DPVAT efetuar o pagamento 

pretendido, conforme se pronuncia a jurisprudência: "(...) Nos termos do § 

2º, do artigo 3º, da Lei 6.194/74, com alterações introduzidas pela Lei 

11.945/09, assegura-se à vítima de acidente de trânsito o reembolso, no 

valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), pelas despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas". (TJMG. Proc. 

1.03338.13.003201-8/001. Des. Rel. Alvimar de Avila. Dje 27/11/2013). 

"(...) - A Lei 6.194/74 assegura à vítima de acidente com veículo automotor 

o reembolso de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, até o limite de R$2.700,00". (TJMG. Proc. 

1.0049.11.001913-7/001. Des. Rel. Alexandre Santiago. Dje 22/05/2013). 

De se ressaltar que a lei não estabelece critérios e formalidades para a 

documentação a ser apresentada pelo segurado com o fim de comprovar 

as despesas reembolsáveis, sendo suficiente o recibo de pagamento 

emitido por profissional qualificado, salvo se comprovada sua falsidade, a 

cabo da parte adversa, conforme determinação do art. 373, II, CPC: "(...) 

Nos termos do § 2º, do artigo 3º, da Lei 6.194/74, com alterações 

introduzidas pela Lei 11.945/09, assegura-se à vítima de acidente de 

trânsito o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais), pelas despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas. - A lei não estabelece critérios e formalidades para a 

documentação a ser apresentada pelo segurado com o fim de comprovar 

as despesas reembolsáveis, sendo suficientes os recibos médico e 

hospitalar". (TJMG. Proc. 1.0338.13.003201-8/001. Des. Rel. Alvimar de 

Avila. Dje 20/11/2013). Tecidas as considerações precedentes 

depreende-se ter o autor ajuizado a demanda para fins de recebimento de 

reembolso de despesas decorrentes do acidente automobilístico em que 

foi vítima. O autor comprovou as despesas efetivadas em decorrência do 

acidente em que se envolveu, juntando recibos, conforme se possa 

constatar ID-9009938, sem que a parte contrária tenha desconstituído 

referidas provas, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 

Frisa-se, apenas salientou que os documentos carreados pelo autor não 

se prestam ao fim colimado, o que não é o bastante, por isso, devem ser 

reembolsadas. Assim, não há outro caminho a ser trilhado, a não ser a 

procedência da ação. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie, JULGO PROCEDENTE, a presente "Ação de Cobrança de 

Reembolso de Despesas de Assistência Médica e Suplementares do 

Seguro DPVAT" proposta por IGOR ALVES MARIANO DA SILVA, com 

qualificação nos autos, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, com qualificação nos autos, para 

condená-la ao pagamento da importância de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária 

INPC, àqueles a partir da citação e correção a partir da data do 

desembolso, a título de despesas médicas, bem como nas custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por 

cento), sobre o valor da condenação. Transitada em julgada e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 22 de janeiro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006780-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA NETO (AUTOR)

ADELAIR MACHADO DA FONSECA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BORSATO MARQUES OAB - SP295903 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Intimação dos Drs. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES e RAFAEL 

SGANZERLA DURAND, para que no prazo de 05 (cinco) dias, proceda 

sua habilitação no cadastro eletrônico do sistema PJE como patrono da 

parte requerida (incluir seu nome como advogado no cadastro do 

requerido), conforme orientação da RN376 CNJ, sob pena de nulidade dos 

atos praticados, ressalvando que tal ato deve ser praticado em todos os 

processos, no momento da primeira manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010487-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS VINICIUS VIEIRA VIANA (BL) (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 .

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 420325 Nr: 2559-26.2009.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ARNO RADER, MARCOS RADER, 

ELENITA BORTOLINI RADER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, JORGE LUIS ZANON - OAB:14705/RS

 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 que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 448896 Nr: 4076-95.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 
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postulando o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 323804 Nr: 8673-88.2003.811.0003

 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): MÁRIO PATRIOTA FIORI, JOSE DA COSTA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON JOSE SANCHES NETO 

- OAB:OAB/TO 2566, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, LUIS 

FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre r. Decisão de folhas n° 597.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 412099 Nr: 8225-42.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, ANDERSON PABLO F. DE CAMARGO - OAB:MT - 15.222, 

JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/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 sobre petição de folhas n° 88/95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719711 Nr: 750-59.2013.811.0003

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO MODONO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B, MARIA ELISA SENA MIRANDA - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 794261 Nr: 12028-86.2015.811.0003

 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: ELIZANGELA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:MT/7.659

 Vistos etc.

Este Juízo realizará, no mês de ABRIL vindouro, MUTIRÃO para tentativas 

de conciliação e julgamentos (caso seja inviável a conciliação e o feito 

esteja apto à prolação sentença) das ações de cobrança de seguro 

DPVAT.

Diante disso, e considerando que aludidas tentativas de conciliação são 

otimizadas depois da realização de perícia médica, a qual deverá ser 

remunerada pela demandada, NOMEIO, na qualidade de perito nestes 

autos, o Dr. ALEXANDER PAUL WINNIKOW, CRM-MT 4999, portador do 

RG: 4459373-2, CPF sob o nº. 024.605.869-22, com endereço à Rua: José 

Salmen Hanzem, nº. 557, Bairro: Vila Birigui, CEP: 78.705-057, nesta urbe, 

o qual cumprirá escrupulosamente o encargo independentemente de termo 

de compromisso (art. 466, NCPC).

Arbitro honorários do perito judicial no valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), a cargo da requerida, conforme acima estabelecido.

Designo a audiência em questão para o dia 10 de ABRIL de 2018, às 09h, 

devendo as partes comparecerem com 30 minutos de antecedência.

 Revogo eventual nomeação anterior de perito nestes autos, determinando 

a restituição de valores que tenham sido previamente depositados sem a 

realização do trabalho pelo profissional previamente designado.

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores, devendo o 

demandante comparecer PESSOALMENTE e trazer ao ato, além de seus 

documentos pessoais, documentos médicos (exames, prontuários, laudos 

etc.) que possua e sejam referentes à lesão a que concerne este 

processo, tudo de modo a melhor subsidiar a avaliação pericial, que será 

realizada neste Fórum, em sala preparada para este fim. Poderá a parte 

autora ainda comparecer acompanhada de assistente técnico, caso 

queira.

Consigne-se que a ausência da parte autora no ato ora designado será 

reputada como desinteresse no prosseguimento do feito.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 63964 Nr: 12548-76.1997.811.0003

 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): DINIZ ZANDONADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada para comprovar nos autos, por meio de 

documento legível, que o valor bloqueado se encontrava depositado em 

conta poupança, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 294841 Nr: 9306-36.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSSIVALDO GONCALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONEI MARCIO SANTANA, MARCELO ALVES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO CAMPOS DE 

TOLEDO - OAB:MT/5984

 Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte exequente ingressou com pedido de 

desistência da presente execução (fls. 122).

Instada a se manifestar sobre aludido pedido, a parte executada deixou 

decorrer in albis o prazo para manifestação (fls. 124), o que autoriza o 

deferimento do pleito de desistência.

Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em 

seu inciso VIII:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

(...)"

Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 

13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da 

ação exteriorizada pela parte exequente. Via de consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites 
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enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15.

Custas pelo exequente.

Proceda-se ao desbloqueio dos valores penhorados às fls. 95/99. No que 

toca ao depósito informado às fls. 116, foi realizada consulta ao sistema 

da conta única do TJMT, nesta data, mas não foram localizados os valores 

que a seguradora alega ter sido depositados.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 332252 Nr: 2870-90.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA SOARES GONCALVES, LUCIANO 

SOARES GONCALVES DE SOUZA, CHRISTIANO SOARES GONÇALVES 

DE SOUZA, FERNANDO SOARES GONCALVES DE SOUZA, MARIA DA 

PENHA SOARES GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA, LIBERTY PAULISTA 

SEGUROS S/A, RÁPIDO CHAPADENSE VIAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS 

CRUZ - OAB:11620-B, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611/MS, OSMAR DA 

SILVA MONTEIRO JÚNIOR - OAB:MT/7.670, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12333/MT, ROGERIO NUNES GUIMARAES - OAB:6569/ 

MT

 Vistos etc.

Às fls. 950/951, consta o Ofício encaminhado pela 2ª Vara do Trabalho 

desta Comarca informando o depósito nestes autos do valor de R$ 

55.035,08 (cinquenta e cinco mil, trinta e cinco reais e oito centavos).

Às fls. 958, consta extrato da conta única onde consta que aludidos 

valores se encontram vinculados a este feito. Portanto, defiro o pedido de 

fls. 953/954, autorizando o levantamento do quantum depositado, 

expedindo-se alvarás para depósito nas contas indicadas, observando se 

há procuração nos autos do peticionário para receber e dar quitação.

No que toca ao pedido de fls. 945, em que o exequente requer a alienação 

dos imóveis penhorados nos autos às fls. 926, determino, primeiramente, a 

intimação da executada Expresso Rubi da penhora realizada às fls. 926, a 

fim de que, querendo, manifeste nos autos no prazo de lei.

Decorrido o prazo sem manifestação, DETERMINO, desde já, a avaliação 

dos bens penhorados, com a subsequente intimação das partes a se 

manifestar, no prazo legal de 05 (cinco) dias, conforme artigo 872, § 2º, 

CPC/2015.

Não havendo discordância da avaliação, requeira o exequente o que 

entender de direito no sentido da expropriação, também em 05 (cinco) 

dias, e conclusos.

Por fim, manifeste-se a executada Liberty Paulista Seguros a respeito do 

petitório de fls. 911/923, no prazo de 10 (dez) dias.

Tudo cumprido, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 724058 Nr: 5050-64.2013.811.0003

 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: ULISSES ALVES MACEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ELETRODÓMESTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DA SILVA ASSUNÇÃO 

CADIDÉ - OAB:OAB/MT 16973, DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAES 

DOURADO NETO - OAB:23.255 OAB/PE, DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB:5169, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6848/MT, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - 

OAB:6483/MT, Leonardo de Lima Naves - OAB:91.166/MG, THAYS 

NATANNE MACENA PEREIRA - OAB:103584

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada para manifestar sobre o petitório de fls. 

405/407, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo desta providência, intimem-se as partes para manifestar 

sobre o cálculo de fls. 415/416, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

determinação de fls. 404.

Tudo cumprido, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730285 Nr: 10874-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLAN DE OLIVEIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO PETROVINA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FAUSTINO NETO - 

OAB:10364-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 747329 Nr: 6357-19.2014.811.0003

 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: DANIEL FRANCISCO DE SOUZA, GILCIRLENE DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIETRA PY ALBERS - OAB:14294, 

VINICIUS VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT

 Vistos etc.

Havendo necessidade de produção de prova oral, já que postulada pela 

parte requerida, e de modo a evitar nulidade futura por cerceamento de 

defesa, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de abril 

de 2018, às 15h30min, devendo-se intimar as partes e seus procuradores.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, cabendo ao advogado de cada litigante informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da audiência designada, nos termos 

do art. 455 do CPC/15.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 792598 Nr: 11358-48.2015.811.0003

 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: SERGIO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE OLIVEIRA - 

OAB:12452/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 Vistos em correição.

Manifestem-se as partes sobre o interesse na produção de prova neste 

feito, em 05 (cinco) dias.

Em caso positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir e 

sua finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento de plano da 

demanda manejada.

A seguir, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 812696 Nr: 390-22.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS PEREIRA DE FREITAS, FRANCISCO 

VALDECI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente a respeito do petitório de fls. 82/95, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, conclusos imediatamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 318947 Nr: 6923-51.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENAGRI-EMPRESA NACIONAL DE AVIACAO AGRICOLA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO FELKI 

KUMMEL - OAB:RS/30717, RENATA LIMA GONCALVES - 

OAB:SP/25267-8, RICARDO VOLLBRECHT - OAB:39.143 RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O 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 sobre a correspondência devolvida de folhas nº 259.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 324636 Nr: 8994-26.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ANDRADE CERCEAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209, JOSÉ HUMBERTO CAMPOS LEMOS - 

OAB:5.941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para 

manifestar-se sobre certidão de folhas n° 94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 420122 Nr: 2365-26.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON OLIVEIRA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEZARICO & PEZARICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO SIQUEIRA CARDINAL - 

OAB:7830/MT, RENATO SAITO - OAB:13.392-O/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 que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 431958 Nr: 622-44.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S/A, BANCO 

BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEIA GOMES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IISON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11.554/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 que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 445130 Nr: 312-04.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA MARLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709109 Nr: 4013-36.2012.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANCA BORGES, JACQUELINE BORGES 

DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDINA PEREIRA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JANAINA DE FRANÇA BORGES, para 

devolução dos autos nº 4013-36.2012.811.0003, Protocolo 709109, 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): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713423 Nr: 8541-16.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO IBSEN CERUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 763265 Nr: 15030-98.2014.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: JOSE MARIA NEVES, CARLOS ALEXANDRE NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIP LINHAS AEREAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA - 

OAB:11709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT

 Vistos em correição.

Considerando o requerimento da parte no sentido de produção de prova 

oral, de modo a evitar futura alegação de nulidade, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de março de 2018, às 13h30min, 

devendo-se intimar as partes e seus procuradores.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da audiência designada, nos termos 

do art. 455 do CPC/15.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 765379 Nr: 1-71.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANCARY CORRETAGENS DE SEGURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 Vistos etc.

Havendo necessidade de produção de prova oral, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de abril de 2018, às 08h00min, 

devendo-se intimar as partes e seus procuradores.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da audiência designada, nos termos 

do art. 455 do CPC/15.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 782046 Nr: 7022-98.2015.811.0003

 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: ANDREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVISTA S. A ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO, EDITORA AVISTAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - 

OAB:15.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANUELA INSUNZA - 

OAB:11582/ES

 Vistos etc.

Analisando os autos em exame, vislumbro a possibilidade de conciliação 

entre os litigantes, providência essa, aliás, que deve ser estimulada pelo 

Poder Judiciário, consoante inúmeros mecanismos previstos 

expressamente no Novo Código de Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, V, 

e 165 e seguintes).

Assim, considerando que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais, e que este feito, por ter iniciado seu trâmite na 

vigência do CPC/1973, não teve realizada a audiência conciliatória 

inaugural atualmente prevista na legislação, e tendo em vista, ainda, a 

possibilidade de solução consensual deste conflito, DESIGNO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 18 DE ABRIL DE 2018, ÀS 09H00.

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores via DJE, com a 

advertência de que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, a ser revertida em favor do 

Estado de Mato Grosso, conforme previsão contida no artigo 334, § 8º, 

CPC/2015.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 802153 Nr: 15257-54.2015.811.0003

 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: VANESSA BRITO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL UNIC RONDONOPOLIS 

FLORIANO PEIXOTO LTDA (UESP)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ROMANO 

FERREIRA - OAB:MT14.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT

 Vistos etc.

De início, verifico que por meio da decisão de fls.30/31v, foi determinada a 

exclusão do nome da parte autora do banco de dados do Serviço de 

Proteção ao Crédito, em relação ao apontamento sub judice. Contudo, 

consoante documento acostado às fls.87, o nome da autora permanece 

negativado.

Assim, DETERMINO que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, exclua o 

nome da parte autora do banco de dados do Serviço de Proteção ao 

Crédito - SCPC/SERASA, em relação ao apontamento sub judice, até 

ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária, que desde já 

aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de 

descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, 

consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do 

Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, considerando o requerimento da parte no sentido de produção 

de prova oral (fls.83), de modo a evitar futura alegação de nulidade, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de março de 

2018, às 15h30min, devendo-se intimar as partes e seus procuradores.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da audiência designada, nos termos 

do art. 455 do CPC/15.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 807013 Nr: 17030-37.2015.811.0003

 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: ANA PAULA GRAPIGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLY PRISCILA REZENDE 

DE ALMEIDA - OAB:18562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Vistos etc.

Havendo necessidade de produção de prova oral, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 de abril de 2018, às 10h00min, 

devendo-se intimar as partes e seus procuradores.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da audiência designada, nos termos 

do art. 455 do CPC/15.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 809143 Nr: 17711-07.2015.811.0003

 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: PADUAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACESSÓRIOS OLIVEIRA EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Vistos, etc.
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Havendo necessidade de produção de prova oral, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 2018, às 13h30min, 

devendo-se intimar as partes e seus procuradores.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da audiência designada, nos termos 

do art. 455 do CPC/15.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 811026 Nr: 18240-26.2015.811.0003

 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: JEANDRO FERREIRA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTSUL - TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES 

LTDA, ANTONIO ALBERTO MARQUES AQUINO, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/mt

 Vistos, etc.

Havendo necessidade de produção de prova oral, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 2018, às 10h00min, 

devendo-se intimar as partes e seus procuradores.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da audiência designada, nos termos 

do art. 455 do CPC/15.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 813972 Nr: 866-60.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO BESSA, JOSÉ JAIME 

BESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - OAB:5205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 Vistos, etc.

Havendo necessidade de produção de prova oral, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 de abril de 2018, às 08h00min, 

devendo-se intimar as partes e seus procuradores.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da audiência designada, nos termos 

do art. 455 do CPC/15.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 880021 Nr: 10302-09.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ERNESTO SEGABINAZZI TROJAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica 

manejado por JOAO ERNESTO SEGABINAZZI TROJAN em desfavor de VÔ 

PEDRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -EPP, ambos devidamente 

qualificados na exordial.

Por meio da decisão de fls. 68, foi determinado que a parte autora 

indicasse os sócios da empresa requerida, qualificando-os corretamente, 

o que foi devidamente cumprido às fls. 69.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que estão preenchidos os pressupostos 

legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica (art. 

134, § 4º, CPC/2015).

Comunique-se ao distribuidor para as anotações devidas (art.134,§1º, 

CPC/15), caso ainda não tenham sido realizadas.

Ressalto que a instauração do incidente suspende o processo principal 

(art. 134,§3º, CPC/15).

Proceda-se à inclusão da sócia indicada às fls. 69 no povo passivo da 

demanda, no sistema Apolo e capa dos autos.

Cite-se a sócia para manifestar-se e requerer as provas cabíveis em 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 135 do Novo Código de Processo Civil.

Consigno que o pedido de prova emprestada formulado pela parte autora, 

constante no subitem "1" de fls. 06, será analisado após a manifestação 

da parte demandada.

Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 336434 Nr: 4867-11.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO HENRIQUE MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 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, INTIMANDO o 

procurador dos arrematantes (fl. 204) Dr. Décio Cristiano Pinto-OAB/MT 

7172, para que no prazo legal, manifeste-se dando regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, face ao r. 

despacho de fl.246.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 388905 Nr: 2560-79.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCUPIRA TRANSPORTES COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/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 que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 390474 Nr: 4071-15.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALEY ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, JAIRO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT, WILLIAN JOSE DE ARAUJO - 

OAB:MT/3928

 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, INTIMANDO o 

procurador das partes da perícia designada para data de 26/02/2018, no 

horário de 09h00min, conforme fl. 174/175, para no prazo legal tomarem 

as medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 412098 Nr: 8218-50.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADGAR RODRIGUES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - OAB:15222, 

JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/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 sobre petição de folhas n° 79/85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 428782 Nr: 10884-87.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCRESUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS GALLIASSI BARBOSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre r. decisão de folhas n° 104.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 439913 Nr: 8580-81.2010.811.0003

 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: INQUIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ARNO RADER, CECILIA RADER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINES PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123, SANDRO RAFAEL BONATTO - OAB:22788/PR

 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 os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 445670 Nr: 852-52.2011.811.0003

 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: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO SAVIO DOURADOS, PAULO 

FRANCISCO DOURADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO SEVERO BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA 

CAVALCANTE DA SILVA - OAB:MT/3448

 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 sobre a correspondência devolvida de folhas nº 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 452014 Nr: 7193-94.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER ROCHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, POSTO JÚLIA 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, RAFAEL SGANZERLA DURANDI - OAB:12.208-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-se sobre r.Decisão de folhas n°125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 702350 Nr: 10328-17.2011.811.0003

 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): SIDNEI NOGUEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706221 Nr: 928-42.2012.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA LIRA FALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO REZENDE, SANDRA NOGUEIRA 

HENRIQUE, N. FALCO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710121 Nr: 5072-59.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, 

MARIA CRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - 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 que, no 

prazo legal, manifeste-se dando regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 712818 Nr: 7901-13.2012.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAILZE OLIVEIRA FLÁVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR MARCELO DORIGON SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MATOS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 13081, VALDENICE GABRIEL DA COSTA - 

OAB:MT/13.891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA RODRIGUES BORGES - 

OAB:21.025

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do art. 487, inciso I, do CPC/15, de modo que CONDENO o requerido a 

indenizar a requerente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

quanto ao dano moral experimentado, corrigidos monetariamente a partir 

desta data até o dia do efetivo pagamento, acrescidos de juros legais 

contados a partir da citação.DEIXO DE CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos materiais, vez que não restaram 

comprovados nos autos.TORNO DEFINITIVA a ordem liminar de busca e 

apreensão concedida dos autos da ação cautelar em apenso (Cód. 

710807 – fls.33), motivo pelo qual REINTEGRO A AUTORA na posse do 

veículo descrito na inicial, bem como DECLARO a rescisão/anulação do 

negócio jurídico celebrado entre as partes. CONDENO, ainda, a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil/2015, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes 

no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capítulo 6, seção 16, 

item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA 

GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718971 Nr: 12-71.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DOPILLAR SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 75.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 720194 Nr: 1241-66.2013.811.0003

 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: ADÉLIO TOMAZ DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA-CENTRALIZACAO DE SERVICOS 

DOS BANCOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, SANI CRISTINA GUIMARAES - OAB:OAB/SP154348

 Assim, diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

ACOLHO a pretensão deduzida na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil de 2015, e JULGO PROCEDENTE o pedido do 

autor, CONDENANDO a requerida ao pagamento, ao autor, a título de 

danos morais, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente 

corrigido monetariamente a partir desta data até o dia do efetivo 

pagamento, acrescido de juros legais impostos da data do evento danoso. 

CONDENO a requerida ao pagamento das despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Novo 

CPC.Com o trânsito em julgado, pagas as custas e observadas as 

formalidades legais, arquive-se, com baixa na distribuição.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, 

OBSERVANDO QUE SE TRATA DE FEITO INCLUÍDO NA META 2 DO CNJ, 

QUE DEMANDA PRIORIDADE MÁXIMA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 770205 Nr: 2248-25.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AIRTON PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANA C. LEMOS BORGES EPP, CARLOS 

ALBERTO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER - 

OAB:OAB/MT17.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora para se manifestar acerca das 

informações de folhas 74/75, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 770384 Nr: 2325-34.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIANE CAMPAGNOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO SILVA PIMENTA - 

OAB:OAB/MG 128506, JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP152165

 Vistos etc.

Havendo necessidade de produção de prova oral, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 11 de abril de 2018, às 16h30min, 

devendo-se intimar as partes e seus procuradores.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da audiência designada, nos termos 

do art. 455 do CPC/15.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 816976 Nr: 1914-54.2016.811.0003

 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: VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT16.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMÍGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86.844 MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:OAB/MG 63440

 Vistos, etc.

Havendo necessidade de produção de prova oral, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 2018, às 14h30min, 

devendo-se intimar as partes e seus procuradores.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, cabendo ao Advogado de cada litigante informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada acerca da audiência designada, nos termos 

do art. 455 do CPC/15.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 817152 Nr: 1930-08.2016.811.0003

 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: NEW JET GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA-EPP, 

THAIS DA SILVA MACEDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES, 

ATITUDE CURSOS PROFISSIONALIZANTES SS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO BASÍLIO FILHO - 
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OAB:181035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 Intimação do patrono do autor, para querendo, impugnar a Contestação de 

folhas 80/94, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 817152 Nr: 1930-08.2016.811.0003

 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: NEW JET GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA-EPP, 

THAIS DA SILVA MACEDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES, 

ATITUDE CURSOS PROFISSIONALIZANTES SS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO BASÍLIO FILHO - 

OAB:181035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 Vistos e Examinados.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, recolha as 

custas iniciais junto ao Cartório Distribuidor, conforme Ofício n. 

68/2016/CDC, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 

283 e 284, parágrafo único do Código de Processo Civil, bem como, a 

extinção nos termos do artigo 267, IV do CPC e, consequente, 

cancelamento da distribuição nos termos do item 2.14.2.1, da 

Consolidação das Normas Gerais da Justiça do Estado do Mato Grosso – 

CNGC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 880123 Nr: 10349-80.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES ALVES DE MACEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ELETRODÓMESTICOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848/MT, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - 

OAB:6483/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para 

manifestar-se sobre Embargos de Declaração de folhas nº 09/10, no 

prazo legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004720-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVELIN CLELIA MONTANARI (EXECUTADO)

EVELIN CLELIA MONTANARI - ME (EXECUTADO)

 

Código Processo n° 1004720-2017.8.11.0003 Vistos etc. BANCO 

BRADESCO S/A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

EXCUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra EVELIN CLELIA MONTANARI ME 

E OUTRA, também qualificados no processo. As partes noticiam a 

realização de acordo (Id. 9679828), requerendo a homologação e 

consequente extinção do feito. Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. EXAMINADOS. DECIDO. Ex positis, homologo o acordo 

noticiado nos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

cujos termos faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo 

com amparo do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas já 

recolhidas. Honorários na forma pactuada. Transitada em julgado ou 

havendo a desistência do prazo recursal, encaminhe os autos ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 20 de 

setembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719514 Nr: 562-66.2013.811.0003

 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): JBF COMERCIO DE PNEUS LTDA ME, 

DANYELLE MENDES BENTO, JOSE BENTO FILHO, ROSILENE MARIA 

MENDES DE SOUZA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria pública - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança. Condeno 

os requeridos a pagarem, solidariamente, ao autor a importância de R$ 

116.039,92 (cento e dezesseis mil, trinta e nove reais e noventa e dois 

centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), e 

juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação. 

Condeno ainda, os demandados ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, que fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado da lide, observando o § 2º, do 

artigo 85, do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

r e c u r s a l  a o  a r q u i v o  c o m  b a i x a  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2017.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 776912 Nr: 5022-28.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B A COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, IVANIR GODOI 

BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP CONSTRUÇÕES, JOÃO PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 .Código nº 776912.

Vistos etc.

Tendo em vista os termos da decisão à fls. 75 e, em observância ao artigo 

835, I e 854, do CPC, defiro o pedido para a realização da penhora on line, 

nas contas bancárias da executada, com utilização do convênio 

BancenJud, até o valor do débito indicado no cálculo à fls. 78/79.

Porventura reste infrutífera a tentativa ou os valores bloqueados não 

satisfaçam a integralidade do débito, proceda a pesquisa pelo sistema 

Renajud, buscando a localização de bens em nome da devedora, 

efetuando o bloqueio da transferência dos veículos existentes.

 Cumprida a determinação judicial com a efetivação de bloqueio de 

veículos, intime a devedora por edital, dando ciência a Defensora Pública 

que atua nesta Vara, e a exequente, via DJE, para manifestação em 05 

(cinco) dias.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 801980 Nr: 15190-89.2015.811.0003

 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: ROBERTO NEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 Código Processo nº. 801980Vistos etc.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(...)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 parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se 

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 especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 

2017.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 811039 Nr: 18244-63.2015.811.0003

 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 DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA KLITZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:OAB/SP157.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Ex positis, julgo procedente o pedido formulado na exordial. Consolido a 

posse e propriedade do veículo, objeto da lide, nas mãos do autor. 

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC. Transitada em julgado, determino a baixa da 

restrição sobre o automotor pelo sistema Renajud, após, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 07 de 

dezembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 822023 Nr: 3607-73.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE ANHANGUERA DE 

RONDONOPOLIS - ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS PEREIRA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT12105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT

 Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Declaro a inexistência dos 

débitos mencionados no documento à fls. 16. Observando o critério de 

razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como a do próprio 

requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a 

demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral 

que lhe causou o equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais); nos termos da 

Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir 

desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo 

dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 2017.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 858902 Nr: 2822-77.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO-SICREDI SUL 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 EX POSITIS, e de tudo mais que dos autos contam, julgo improcedentes os 

pedidos constantes da inicial. Condeno o embargante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, 

do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos 

legais, vez que o embargante é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita. Translade cópia desta decisão para os autos da ação de 

execução em apenso. Com o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 

2.017.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 295362 Nr: 9792-21.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA MARQUES, LUCILENE MARIA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIO GUERINO MELHORANÇA- 

Inventariante ELZA DE ASSIS MELHORANÇA, MACUS VINICIUS GUERINO 

MELHORANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA - 

OAB: MT/5.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT

 .Código nº 295362.

Vistos etc.

Ante as ponderações existentes nos autos, intime o 2º executado para 

que traga a certidão e casamento de sua genitora Elza de Assis 

Melhorança; certidão negativa dos CRI’s da Comarca de Cuiabá/MT acerca 

da inexistência de outros imóveis em nome do espólio de Mário Guerino 

Melhorança e, cópia do inventário em nome do espólio e/ou certidão 

acerca da inexistência de abertura, no prazo de 10 (dez) dias.

Vindo a documentação, dê-se vista aos exequentes para manifestação 

em 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 428068 Nr: 10216-19.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL-1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 .Código nº 428068.

Vistos etc.

Com base no artigo 921, III, §1º, do CPC, defiro o pedido da parte credora e 

suspendo o andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, voltem-me conclusos 

para cumprimento do §2º, do mencionado artigo.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429323 Nr: 11412-24.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE RODRIGUES DE SOUZA, 

ELIZABETE RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT, LUCILENE MARIA DE OLIVEIRA - OAB: MT/5.296

 .Código nº 429323.

Vistos etc.

 I – Defiro o pedido do credor à fls. 214. Entretanto, a declaração de 

Imposto de Renda das executadas, dos últimos 03 (três) anos, deverá ser 

obtida por meio do Sistema Infojud.

II – Vindo informações positivas, arquive em pasta própria, certificando-se.

III – Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

IV – Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429762 Nr: 11762-12.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPA FOSSA SÃO LOURENCO LTDA, 

CARLOS CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 .Código nº 429762.

Vistos etc.

Com base no artigo 921, III, §1º, do CPC, defiro o pedido da parte credora e 

suspendo o andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, voltem-me conclusos 

para cumprimento do §2º, do mencionado artigo.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 714762 Nr: 9997-98.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEME MEDEIROS & GONÇALVES S.C LTDA - 

MAIS RONDONÓPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MS/11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 714762.

Vistos etc.

I – Defiro, apenas, a tentativa de localização de bens, em nome da 

devedora, pelo Sistema Renajud.

II - Cumprida a determinação judicial, intime o exequente para manifestação 

em 05 (cinco) dias.

III – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 735677 Nr: 15188-90.2013.811.0003

 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: VALDECIR DALLA NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL DE SOUZA GIROTTO 

- OAB:15.283-E

 Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Decreto a rescisão dos 

contratos de compra e venda dos imóveis descritos na inicial, 

determinando o retorno das partes ao status quo ante. Determino, ainda, a 

restituição dos valores despendidos pelo autor, no montante de R$ 

6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), o qual deverá ser 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção 

monetária a partir do desembolso. Observando o critério de razoabilidade, 

condições econômicas da requerida, bem como do requerente, 

evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a ré a pagar ao autor, 

a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 10.000,00 

(dez mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, 

Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de 

relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a demandada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do 

patrono dos autores, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor atualizado da condenação. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 17 de dezembro de 

2017.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 809880 Nr: 17884-31.2015.811.0003

 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: ROMULO SUDARIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DOURADO MACHADO 

ROCHA - OAB:OAB/MT 19105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO TADEU DESTRO - 

OAB:OAB/SP 190.930, LUANA LIRA FALCO - OAB:21813/0

 Ex positis, provada a responsabilidade do empregado da ré no acidente, 

do qual resultou nos danos descritos na inicial ao autor, evidenciado o 

dano e o nexo de causalidade, julgo procedente o pedido inicial. Condeno 

a requerida a indenizar o autor pelos danos materiais causados, referente 

ao conserto do veículo no valor de R$ 15.265,85 (quinze mil, duzentos e 

sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos); e, R$ 1.828,00 (um mil 

e oitocentos e vinte e oito reais), relativo ao guincho, acrescido de juros 

de mora de 12% ao ano, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 

54) e correção monetária, a partir do ajuizamento da lide. No que se refere 

aos lucros cessantes, estes deverão ser apurados, também, em 

liquidação de sentença, devendo o autor trazer aos autos os valores 

discriminados que deixou de auferir em razão do evento danoso, com 

correção na forma do dano material. No que diz respeito aos danos 

morais, considerando o sofrimento, a frustração, a tristeza e demais 

sequelas psicológicas decorrentes do sinistro, causada em face de culpa 

da ré, condeno-a, ainda, a indenizar o demandante pelos danos morais, 

que fixo na quantia certa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a correção 

monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de 

mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde 
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a citação. Condeno, também, a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado do autor, 

que fixo em 15% (quinze por cento), calculados sobre o valor atualizado 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 15 de 

dezembro de 2017.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 815098 Nr: 1254-60.2016.811.0003

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DUARTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 815098

Vistos etc.

Defiro a suspensão do feito apenas pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o lapso suspensivo, diga o requerente, independente de 

intimação.

Não havendo manifestação, certifique e intime o credor, pessoalmente, 

para impulsionar o feito, por meio de carta com AR.

Permanecendo a inércia, certifique e voltem-me conclusos.

Intime.

Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 65931 Nr: 1032-25.1998.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR GONÇALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BERNARDES FREITAS, ESPOLIO DE 

ELIO JOSE DE FREITAS, ELIO JOSE DE FREITAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEREMIAS FERRAZ DE 

ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - 

OAB:3568-B/MT, SAMER CLEMENTE - OAB:6269/MT

 Código nº 65931

Vistos etc.

Encaminhe os autos à contadoria judicial para atualização do débito e 

avaliação.

Após, voltem-me conclusos para apreciação da arrematação.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2.017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 384959 Nr: 13081-20.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA METRON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA GROFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 Código nº. 384959

 Requerente: Construtora Metron Ltda.

 Requerida: Adriana Groff.

 Vistos etc.

 CONSTRUTORA METRON LTDA., qualificada nos autos, ingressou com 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra ADRIANA GROFF, todas 

devidamente qualificadas no processo, visando o recebimento do seu 

crédito.

 As partes compareceram nos autos à fls. 453/455 e noticiaram a 

realização de acordo, pleitearam a sua homologação e extinção do 

presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ex positis, homologo o acordo noticiado nos autos (fls. 453/455) para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo nos termos dos dispostos nos 

artigos 924, inciso III e 925, ambos do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários advocatícios na forma pactuada. Com a desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 08 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429687 Nr: 11731-89.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado à fls. 726/727. Determino a 

expedição de mandado para baixa das penhoras, inscritas no 

AV-13/2.183, AV 17/3.932 e AV6/57.188, do CRI local. Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário.2.0 - DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO (fls. 

740/744)BANCO JOHN DEERE S/A, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra CLÓVIS 

AUGUSTIN, também qualificado no processo, visando receber crédito no 

valor de R$ 1.858.943,06.As partes transigiram e pleiteiam homologação 

do acordo (fls. 740/744).Vieram-me os autos conclusos.É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO.A hipótese é de extinção do processo ante a 

transação havida entre as parte, como se vê do acordo à fls. 740/744.Ex 

positis, homologo o acordo noticiado nos autos para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta decisão. 

Julgo extinta a presente ação de execução nos termos do disposto no 

artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Custas processuais e 

honorários advocatícios na forma pactuada. Expeça incontinenti, alvará 

para liberação dos valores vinculados aos presentes autos ao credor, 

conforme item 3.2 da avença. Transitada em julgado, ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 11 de dezembro de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 708588 Nr: 3451-27.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DA COSTA LIMA, EVALDO JOSÉ DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 708588

Vistos etc.

Compulsando os autos, vê-se que o credor vale-se do meio menos 

oneroso para o alcance de sua pretensão, sendo certo que não cabe ao 

Poder Judiciário promover diligências cabíveis à parte interessada.

 Desta forma, indefiro o pleito formulado à fls. 194/195, por se tratar de 

diligência cabível a parte interessada.
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 Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712733 Nr: 7813-72.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, OLAVO 

AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 712733

Vistos etc.

Considerando que o veículo descrito à fls. 181/182, foi dado em alienação 

fiduciária ao credor, defiro o pedido de penhora, avaliação e remoção do 

referido automotor (fls. 181/185).

 Intime o devedor da penhora, na pessoa do advogado constituído nos 

autos.

Determino, ainda, seja efetuado o bloqueio para transferência do veículo 

pelo sistema Renajud.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 18 de dezembro de 2017.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 722781 Nr: 3790-49.2013.811.0003

 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: FABIANA SIMÕES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDES DE MORAES, 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO BOM JESUS DE CUIABÁ - EPP, YVA PAES DE 

BARROS, FACULDADE BI CAMPINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, PEDRO RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - 

OAB:15615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JUNIOR - OAB:15193/0, GILBERTO MALTZ SCHER - OAB:8.848, 

RICARDO BONATO - OAB:OAB/SP 213.302

 Código Processo nº 722781

Vistos etc.

I – Defiro o pedido formulada pela 3ª requerida à fls. 398, para 

manifestação da contestação e documentos da denunciada (fls. 155/393).

II – Vindo aos autos a manifestação, outorgo aos patronos dos litigantes o 

prazo de 15 (quinze) dias sucessivos para a apresentação das razões 

finais por escrito, iniciando pela demandante, em seguida pelo 1º 

requerido, após pelo 2º requerido, logo depois pela 3ª requerida e por 

último pela denunciada a lide.

 III - Os memoriais deverão ser juntados ao feito após o decurso do prazo 

supra, de forma que uma parte não conheça das razões finais da outra.

IV – Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 722788 Nr: 3796-56.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS PAULO SOUSA ORLATO, FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIEGAS ORLATO & SOUZA LTDA - LVX 

LOGISTICA FLORESTAL, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Código Processo nº 722788

Vistos etc.

Considerando o cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito 

formalizado pelo banco réu à fls. 101/102154, e ante a concordância do 

credor no recebimento do valor, defiro o pedido de levantamento da 

quantia no importe de R$ 2.393,66 (dois mil trezentos e noventa e três 

reais e sessenta e seis centavos) e seus acréscimos, na forma indicada à 

fls. 105, observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ, vez que 

se trata de verba incontroversa.

Encaminhe os autos a contadoria para apuração de eventual saldo 

remanescente.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 731031 Nr: 11532-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES BORGES RODRIGUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODNEI VIEIRA LASMAR - 

OAB:19114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 731031Vistos etc.A executada por meio de Curador 

Especial, apresenta exceção de pré-executividade à fls. 95/97, por 

negativa geral.O exequente sustenta a legalidade dos atos processuais, 

vez que todas as tentativas de citação do devedor restaram infrutíferas, 

sendo válida a citação por edital (fls. 100/102).Vieram-me os autos 

conclusos.DECIDO.Compulsando os autos processuais, observa-se que 

se trata de execução de título extrajudicial, a qual tramita neste Juízo 

desde o ano de 2013, sendo que o credor ao longo desses 04 (quatro) 

anos demonstrou que promoveu todas as diligências possíveis com o fito 

de localizar o atual paradeiro dos devedores.Em razão das tentativas de 

citação dos executados restarem infrutíferas, não restou outra alternativa 

senão a citação editalícia.Quanto aos requisitos para a validade da citação 

por edital, vê-se que o credor cumpriu o disposto no artigo 232, III, do 

CPC/73, publicando o edital: uma vez no órgão oficial e duas vezes em 

jornal local.O curador especial, diante da ausência de informações sobre a 

parte que defende, possui a faculdade de apresentar peça de defesa por 

negativa geral, nos termos do que dispõe o parágrafo único, do art. 341 do 

CPC:Art. 341 (...)Parágrafo Único. O ônus da impugnação especificada 

dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao 

curador especial. Opor exceção de pré-executividade sem impugnar 

especificamente o que poderia, em tese, desconstituir ou não a execução, 

configura ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, pois da narração dos fatos 

não se vislumbra decorrer logicamente a conclusão, o que enseja o 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, I e IV, do 

CPC/15.(...)Dessa forma, não havendo qualquer nulidade na citação 

editalícia realizada aos autos, rejeito a exceção de pré-executividade e 

determino o prosseguimento da execução. Antes de analisar o pedido à 

fls. 92, intime o credor para traga aos autos o demonstrativo atualizado do 

débito no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 735661 Nr: 15175-91.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DE ALMEIDA ALVES - ME, RENATO 

DE ALMEIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT15.209

 .Código nº 735661.

Vistos etc.

Observa-se que a presente execução de sentença visa o recebimento 

dos honorários sucumbenciais fixados à fls. 165-v, devidos aos patronos 

do banco autor.

Assim, para que não haja futura alegação de nulidade processual, intime, 

pessoalmente, os patronos da instituição financeira, subscritores da 

petição à fls. 185, observando o endereço lá declinado para promover o 

andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, para satisfação 

da dívida, juntando, inclusive o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do §1º, do 

artigo 485 c/c §2º, do artigo 921, ambos do CPC.

 Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 752655 Nr: 9117-38.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES ANTONIO PAGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE SOUZA SERVICOS- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:14.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571

 Código Processo nº. 752655

Vistos etc.

Intime o credor na pessoa do patrono constituído via DJE, para que traga 

aos autos o demonstrativo atualizado do débito no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos para apreciação do pedido à fls. 236/237.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 765024 Nr: 15859-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONATTI COMERCIO DE OXIGENIO E FERRAMENTAS 

LTDA, CARLOS ALBERTO BONATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E DOS S PINTO - ME (RODOFREIOS), C. V. L. 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT13842A

 Código nº 765024

Vistos etc.

BONATTI COMÉRCIO DE OXIGÊNIO E FERRAMENTAS LTDA, qualificada 

nos autos, ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA convertida em 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra BANCO DO BRASIL S/A e outros, 

também qualificados no processo, visando o recebimento de crédito no 

valor de R$ 16.193,83.

 Os executados efetuaram, de forma espontânea, o cumprimento da 

obrigação (fls. 163/170).

A credora manifestou concordância com o referido valor e requereu o seu 

levantamento, com extinção do feito (fls. 171). Vieram-me os autos 

conclusos.

DECIDO.

Defiro o pedido de levantamento das quantias depositadas em Juízo, na 

forma requerida à fls. 171.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação e o 

levantamento do valor pela credora, ora deferido. Recolhida as custas 

judiciais pelos executados, conforme decisão à fls. 145/150; transitada em 

julgado esta decisão, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 Intime.

Rondonópolis - MT, 11 de dezembro de 2017.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 779636 Nr: 6054-68.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIBIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ILSON FIRMINO DOS SANTOS, 

SUELY DUQUE SANTOS, DEBORA KAROLINE DUQUES FIRMINO, 

HELSBETE ALVES ROMANO, RODRIGO DUQUE NOGUEIRA, ALVINO 

FERREIRA CARDOSO, LUIZ CARLOS ARANHA PRIETCH, DILCENI SILVA 

PRIETCH, MARIA MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT12485

 Código Processo nº. 779636

Vistos etc.

I – À fls. 134, os demandados Alvino Ferreira Cardoso e Cleuza Favaro 

Cardoso requerem os benefícios da assistência judiciária gratuita. Dessa 

forma, intime os requeridos para que tragam aos autos cópia de seu 

comprovante de rendimento, extrato de benefício previdenciário e/ou 

declaração do imposto de renda no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido.

II – Compulsando os autos, observa-se que as cartas de citações 

expedidas para os requeridos “Espólio de Ilson Firmino dos Santos”, 

Débora Karoline Duque Firmino, Suely Duque Santos, Helsbete Alves 

Romano, voltaram sob alegação de “mudou-se” e “endereço insuficiente” 

(fls. 99/101 e 103); e os confinantes Maria Martins Ferreira, Rodrigo Duque 

Nogueira e Dilceni Silva Prietch, as cartas de citação voltaram sob 

alegação de “não existe o número”, “mudou-se” e “endereço insuficiente” 

(fls. 97/98 e 102).

Dessa forma, intime o autor na pessoa do patrono constituído para que 

indicar o endereço dos requeridos e confinantes supra, para posterior 

citação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra.

Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 788457 Nr: 9602-04.2015.811.0003

 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: DEBORA CORREA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Ex positis, julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Declaro 

inexistente o débito constante do documento à fls. 14, no valor de R$ 

709,69 (setecentos e nove reais e sessenta e nove centavos). Ratifico os 

termos da antecipação de tutela concedida. Considerando que as partes 

decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos 

honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 

8º do CPC. Deixo de determinar a compensação dos honorários 

advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14º, do 

CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo 

o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, 

portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento 

jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A 

sucumbência, em relação a autora, somente será exigida se presentes os 

requisitos legais, vez que ele é beneficiário da assistência judiciária 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 466 de 669



gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 15 de dezembro de 2017.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 806479 Nr: 16833-82.2015.811.0003

 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: ÁLLYSSON XAVIER SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A BANCO MÚLTIPLO, C & A 

MODAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:10027-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT3056

 Código Processo nº 806479

Vistos etc.

I - A requerida C & A Modas Ltda foi devidamente citada e não ofereceu 

defesa, conforme consta na certidão (fls. 109). Assim, decreto a revelia 

da ré sendo que o prazo processual para esta correrá em cartório da data 

da publicação dos atos decisórios no órgão oficial, nos termos do artigo 

346, do CPC.

II - Considerando a impugnação da 1ª requerida à fls. 132/133, quanto ao 

valor da proposta dos honorários periciais, intime o Sr. Perito para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

 III - Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 815791 Nr: 1478-95.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE GONCALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 815791.

Vistos etc.

Intime o autor pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para 

promover o andamento do feito, indicando o atual endereço para 

localização do veículo para posterior cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos 

do §1º, do artigo 485, do CPC.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824730 Nr: 4528-32.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELIA BENEDITA ZEFERINA COSTA 

CAMARGO ME, JUCELIA BENEDITA ZEFERINA COSTA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 824730.

Vistos etc.

 I – Defiro o pedido do credor à fls. 70. Entretanto, a declaração de Imposto 

de Renda das executadas, dos últimos 03 (três) anos, deverá ser obtida 

por meio do Sistema Infojud.

II – Vindo informações positivas, arquive em pasta própria, certificando-se.

III – Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

IV – Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 2437 Nr: 1740-85.1992.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS DA COSTA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PEREIRA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 2437

Vistos etc.

 Apense o presente feito aos autos de código nº 728.

Após, intime o credor na pessoa do patrono constituído para que traga 

aos autos cópia da matrícula atualizada nº. 33.369, do CRI local, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Cumpra.

Rondonópolis-MT, 06 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 102726 Nr: 923-40.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMED SEGURANCA OCUPACIONAL E MEDICINA DO 

TRABALHO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL GENTIL MOREIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 102726.

Vistos etc.

Considerando o lapso temporal desde a última tentativa de constrição 

online (2016- fls. 346) e, em observância ao artigo 835, I e 854, do CPC, 

defiro o pedido para a realização da penhora on line, nas contas 

bancárias da devedora, com utilização do convênio BancenJud, até o 

valor do débito indicado no cálculo à fls. 425.

Porventura reste infrutífera a tentativa, ou os valores bloqueados não 

satisfação a integralidade do débito, deverá a credor promover o regular 

andamento do feito indicando bens passíveis de penhora para a garantia 

da dívida.

Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 334620 Nr: 3926-61.2004.811.0003

 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: OSMAR RODRIGUES DA FONSECA, YURI ODAIR 

GONÇALVES DA FONSECA, OSMAR RODRIGUES DA FONSECA, ROSA 

FIGUEIRA COELHO, DEOCLIDES GONCALVES, DEOCLIDES GONCALVES, 

BRUNA RENATA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794, MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - OAB:5169 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIA DANIELE BARBOSA - 

OAB:OAB-MG 84.514, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - OAB:4038/MT

 Código nº. 334620.

 Vistos etc.

 Ante o noticiado pela Sra. Gestora na certidão constante à fls. 644, oficie 

imediatamente a Sra. Diretora da Conta Única do e. Tribunal de Justiça, 

juntamente com cópia da documentação constante à fls. 628/652, para 
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que informe nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, quais os 

procedimentos necessários a ser realizados para que os infantes BRUNA 

RENATA GONÇALVES e YURI ODAIR GONÇALVES DA FONSECA, 

possam vir a receber seus créditos.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 337234 Nr: 5608-51.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAA LOGISTIC DO BRASIL LTDA, MARIA 

IGNEZ MAZZINI TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 .Código nº 337234.

Vistos etc.

 I – Defiro o pedido do credor à fls. 374. Entretanto, a declaração de 

Imposto de Renda da executada, dos anos de 2006/2007, deverão ser 

obtida por meio do Sistema Infojud.

II – Vindo informações positivas, arquive em pasta própria, certificando-se.

III – Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

IV – Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 392875 Nr: 6424-28.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAFAIETE GOMES PINTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCY ALVES VELASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:8387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847/MT

 Código nº. 392875.

 Vistos etc.

Ante a manifestação do Sr. Perito à fls. 130/131, intime as partes acerca 

da proposta dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 420730 Nr: 2977-61.2009.811.0003

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:OAB/MT 21.456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ex positis, julgo procedente o pedido formulado na exordial. Consolido a 

posse e propriedade do bem, objeto do financiamento, nas mãos do 

credor. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes a favor do patrono da instituição 

financeira, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se 

presentes os requisitos legais, vez que o réu é assistido pela Defensoria 

Pública, razão pela qual concedo a ele os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Transitada em julgado ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 15 de dezembro de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 423881 Nr: 6098-97.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N I CARNEIRO COMERCIO, NORIVAL INACIO 

CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 .Código nº 423881.

Vistos etc.

Defiro o pedido do credor à fls. 147 e determino a baixa das restrições 

inseridas nos veículos placas JZJ3212, NJM9570 e NJS3778 descritos à 

fls. 102, com a utilização do Sistema RenaJud.

Após, aguarde o decurso do prazo de suspensão concedido à fls. 144.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 431782 Nr: 443-13.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVICO REGISTRAL NOTARIAL DO DISTRITO 

DE CRISTO REI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA CRISTINA KNEIP 

ROSA SILVA - OAB:9587/MT

 Código nº 431782

Vistos etc.

O pedido formulado pelo credor à fls. 300/301, não tem razão de ser, 

porquanto não houve qualquer bloqueio de ativos financeiros em nome do 

executado, conforme se vê pelo recibo de protocolamento de bloqueio de 

ativos emitido pelo Bacen à fls. 294.

Dessa forma, intime o credor para promover o regular andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de dezembro de 2.017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 444827 Nr: 10-72.2011.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO TEIXEIRA REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT

 Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na Denúncia, 

para Absolver, ROSÂNGELA ALVES DE ARAÚJO, brasileira, união 

estável, portadora do RG nº 1753074-1 SSP/MT, inscrita no CPF nº 

013.917.401-06, residente e domiciliada na Avenida Maria Oliveira, s/n, 

Bairro Distrito Industrial, nesta cidade, com fulcro no artigo 386, do CPP, 

em relação ao crime do artigo 54, §2º, V, da Lei 9065/98.Sem 

custas.Transitada em julgado, faça as comunicações e anotações de 

praxe, dê-se baixa e arquive os autos.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 07 de 

dezembro de 2017.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 
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DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 445975 Nr: 1157-36.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CUSTODIA DA SILVA, NABBS JUNIOR DA 

SILVA, ALBECY ROSA DA SILVA, VALTENIR ROSA DA SILVA, CELIO 

ROSA DA SILVA, VILMA ROSA DA SILVA, ELIENE ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:OAB/MT 14.431-A

 Código nº. 445975.

 Vistos etc.

 NABBS JÚNIOR DA SILVA, ALBECY ROSA DA SILVA, VILMA ROSA DA 

SILVA, VALTENIR ROSA DA SILVA, CÉLIO ROSA DA SILVA e ELIENE 

ROSA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos, ingressaram 

com CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S/A., também qualificado no processo, visando o recebimento do valor 

descrito nos autos.

 Os exequentes obtiveram o recebimento do crédito objeto de discussão 

nos autos, mediante o bloqueio de ativos financeiros em desfavor da 

executada pelo Sistema Bacenjud, fls. 396/397, o que já fora devidamente 

levantado pelos autores mediante a expedição de Alvará Eletrônico 

expedido à fls. 467.

 Intimadas as partes acerca da decisão proferida à fls. 458, ambas 

mantiveram-se inertes, conforme consta na certidão da Sra. Gestora à fls. 

469.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação. 

Custas a cargo da executada. Transitada em julgado, ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 447169 Nr: 2350-86.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATCHMO COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS 

EMPRESARIAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Código nº. 447169.

 Vistos etc.

O exequente pleiteou à fls. 108, pela expedição de ofício pelo Juízo para a 

Junta Comercial para obtenção do contrato social da empresa ré.

 No entanto, o referido pleito trata-se de diligência cabível a própria parte 

interessada, devendo esta trazer aos autos o mencionado contrato social.

 Desta forma, indefiro o pedido formulado à fls. 108 e determino a 

intimação do exequente, na pessoa de sua patrona regularmente 

constituída nos autos, via DJE, para que proceda o regular andamento do 

feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 451693 Nr: 6872-59.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ABADIO RODRIGUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG LOJAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT 

Nº 7245, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - OAB:OAB/MT14909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 451693

Vistos etc.

Intime o credor na pessoa do patrono constituído para que traga aos autos 

o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos para apreciação do pedido à fls. 151/152.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 713353 Nr: 8466-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO CORREA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE DE SOUZA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISNEY DURAN VILELA - 

OAB:10.573/MT, JOSE ROBERTO PONTES - OAB:16.316/MT

 .Código nº 713353.

Vistos etc.

Ante os termos da manifestação à fls. 419, deixo de aplicar a multa 

prevista no artigo 774, do CPC. Intime a parte credora para promover o 

andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, para satisfação 

da dívida, juntando, inclusive o demonstrativo atualizado do débito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719525 Nr: 571-28.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS BARROS DE AVILA E CIA LTDA, 

RUBENS BARROS ÁVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 719525.

 Vistos etc.

Compulsando os autos, observa-se que os requeridos foram citados por 

edital e deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentação de 

defesa conforme se vê à fls. 117.

 O artigo 72, II, do CPC, estabelece que:

“Art. 72 - O juiz nomeará curador especial ao:

(...)

II – réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora 

certa, enquanto não for constituído advogado.”

 Dessa forma, objetivando evitar futuras alegações de vícios e nulidades 

dos atos processuais, nomeio Curador Especial na pessoa do Defensor 

Público que atua nesta Comarca, aos revéis citados por edital.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig
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 Cod. Proc.: 719797 Nr: 837-15.2013.811.0003

 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: NICANOR PINTO BARBOSA, FABIO LUCIANY MAZIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A/MT

 Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão ou contradição a ser 

sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos e imponho a 

embargante o pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor 

atualizado da causa. Mantenho a decisão em todos os seus termos e 

fundamentos.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 

2017.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 739500 Nr: 1649-23.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16660

 Código nº. 739500.

 Ação Penal

Autor: Ministério Público Estadual

Ré: Elisângela Gomes da Silva

 Vistos etc.

 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu DENÚNCIA contra 

ELISÂNGELA GOMES DA SILVA, qualificada nos autos, como incurso nas 

sanções do artigo 54 da Lei 9.605/98.

No curso do processo a denunciada obteve o benefício da suspensão 

condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95, conforme 

consta à fls. 73/73-v e cumpriu integralmente as condições impostas (fls. 

79).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

O parágrafo 5º do art. 89, da Lei nº 9.099/95, estabelece que expirado o 

prazo da suspensão concedida sem que haja revogação, o juiz declarará 

extinta a punibilidade.

No caso presente, a autora do fato cumpriu as condições que lhe foram 

impostas, cabendo assim a extinção da punibilidade do acusado.

Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de ELISÂNGELA GOMES DA 

SILVA, brasileira, nascida em 22/11/1981, comerciante, convivente, 

portadora do RG nº. 2294927-5 SSP/MT e inscrita no CPF sob o nº. 

014.085.611-07, filha de José Sebastião da Silva e Marinalva Gomes da 

Silva, residente na Rua das Flores, nº. 18, Quadra 08, Bairro Padre Lothar, 

em Rondonópolis/MT, nos termos do dispositivo acima mencionado.

Custas “ex lege”.

Com o trânsito em julgado, arquivem os autos.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 748808 Nr: 7145-33.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALM COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS EIRELI ME, ALINA LIMA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos monitórios e, via 

da consequência, JULGO PROCEDENTE a ação monitória. Condeno as 

embargantes a pagarem a embargada a importância de R$ 22.412,68 

(vinte e dois mil quatrocentos e doze reais e sessenta e oito centavos), 

sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC pelo INPC (IBGE), 

incidentes a partir do ajuizamento da lide, e juros de 1% ao mês, não 

capitalizados, incidentes a partir da citação. Condeno as embargantes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito, observando o que 

estabelece o artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, não havendo 

pagamento do quantum debeatur, converto o mandado monitório em título 

judicial, devendo o feito prosseguir para execução do 

débito.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 749054 Nr: 7285-67.2014.811.0003

 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: TRANSPORTES PANORAMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ARRAIS DE MATOS, BRADESCO AUTO 

/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO 

DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:OAB/MT8387

 Código Processo nº. 749054

Vistos etc.

I - O requerido Joel Arrais de Matos comparece aos autos e pleiteia os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, alegando não ter condições 

de efetuar o pagamento dos honorários periciais apresentados à fls. 

198/199.

 Em consulta ao Sistema Infojud, é possível verificar através do imposto de 

renda do demandado, que o mesmo possui renda capaz e suficiente a 

suportar o pagamento dos honorários periciais.

Assim, considerando que a Assistência Judiciária deve ser deferida em 

casos de ausência de condições financeiras, indefiro a concessão do 

benefício, vez que não preenche os requisitos legais.

II - Intime o Sr. Perito para subscrever a proposta de honorários 

apresentada à fls. 198/199, bem como se manifestar sobre a impugnação 

das partes (fls. 203/207 e 212/215), quanto ao valor da proposta de 

honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 767364 Nr: 1031-44.2015.811.0003

 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): EMANOEL COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, considerando que não houve o recolhimento das custas 

iniciais, julgo extinto o processo, com amparo no artigo 485, IV e X c/c 

artigo 290, ambos do CPC. Condeno o autor ao pagamento das 

custas/despesas iniciais (fls. 21). Deixo de condenar ao pagamento dos 

honorários advocatícios, vez que a angularização processual não e 

aperfeiçoou. Anote o nome do devedor das custas processuais no 

Cartório Distribuidor, conforme o disposto no item 2.14.11 da CNGC/MT. 

Transitada em julgado remeta os autos ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 11 de dezembro de 2017.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 775895 Nr: 4570-18.2015.811.0003

 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: JOSE ALENILDES CALIXTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 .Código nº 775895.

Vistos etc.

Homologo o valor dos honorários periciais arbitrados e já depositados nos 

autos, nos termos do artigo 465, §3º, do CPC.

Intime o expert para designação de data para a realização dos trabalhos. 

A data para a realização do ato não poderá ser superior a 20 (vinte) dias 

contados da sua intimação.

Com a indicação da data, intime as partes e assistentes técnicos para 

início dos trabalhos, caso indicados.

 A conclusão do laudo deverá vir aos autos no prazo de 20 (vinte) dias 

após o início dos trabalhos.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 778879 Nr: 5733-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JUNIOR - OAB:OAB/MT17225-B

 .Código nº 778879.

Ação Penal

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Paulo Sérgio Santos da Silva

Vistos etc.

 MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu DENÚNCIA contra PAULO 

SÉRGIO SANTOS DA SILVA, qualificado aos autos, como incurso nas 

sanções do artigo 54, da Lei 9.605/98.

No curso do processo o denunciado obteve o benefício da suspensão 

condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95, conforme 

consta à fls. 43 e cumpriu integralmente as condições impostas (fls. 69).

O instrumento sonoro levado a leilão foi arrematado, conforme consta à 

fls. 64/65.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

O parágrafo 5º do art. 89, da Lei nº 9.099/95, estabelece que expirado o 

prazo da suspensão concedida sem que haja revogação, o juiz declarará 

extinta a punibilidade.

No caso presente, o autor do fato cumpriu as condições que lhe foram 

impostas, cabendo assim a extinção da punibilidade do acusado.

Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de PAULO SÉRGIO SANTOS 

DA SILVA, brasileiro, portador do RG nº 15130363 SSP/MT, inscrito no 

CPF nº 703.764.411-00, filho de Jovelino Torquarto da Silva e Edenia 

Santos Silva, residente e domiciliado na Rua 07, nº 302, Jardim Dom 

Bosco, nesta cidade, nos termos do dispositivo suso mencionado.

Em razão do contido no Provimento nº 15/2015/CGJ, que regulamenta a 

utilização dos recursos das penas de prestação pecuniária e das medidas 

alternativas, mantenho todos os valores depositados na Conta Única do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vinculado a estes autos para futura 

aplicação em projetos ambientais.

Ressalto que o feito será desarquivado em momento oportuno para 

destinação do valor recolhido na conta judicial, devendo a Sra. Gestora 

manter registro do referido valor em livro próprio.

Custas “ex lege”.

Com o trânsito em julgado, arquivem os autos.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2017.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 786586 Nr: 8853-84.2015.811.0003

 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: SIDINEI COSME DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA OLIVEIRA MUNIZ - 

OAB:14699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, considerando a inércia dos requerentes, que não promoveram 

os atos necessários para o prosseguimento do feito, não promovendo o 

recolhimento das custas iniciais, julgo extinto o processo, com amparo no 

artigo 485, inciso IV e X c/c art. 290, ambos do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a 

angularização não se aperfeiçoou. Anote o nome do devedor das custas 

processuais no Cartório Distribuidor, conforme o disposto no item 2.14.11 

da CNGC/MT. Transitada em julgado remeta os autos ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias.Rondonópolis - MT, 12 de dezembro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 791192 Nr: 10729-74.2015.811.0003

 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: OSMARINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:15.668MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIAN FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP128.341

 Código Processo nº. 791192Vistos etc.Não havendo preliminares a serem 

apreciadas ou prejudiciais que impeçam o andamento do feito, dou o 

processo por SANEADO. Fixo os pontos controvertidos da demanda na 

prova do dano e do nexo causal. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06 de março de 2018 às 14h00.Defiro a produção de 

prova testemunhal.Intime as partes, pessoalmente, para comparecem ao 

ato para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as que o não 

comparecimento ou havendo recusa em depor, lhe serão aplicadas pena 

de confesso nos termos do artigo 385, §1º, do CPC. As partes deverão 

depositar o rol de testemunhas, no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 357, §4º e 450, do CPC/15, vez que o referido parágrafo 

prevê que o prazo não superior a 15 dias. Quando do depósito do rol 

deverá informar qual das testemunhas será intimada pela própria parte; 

qual comparecerá independente de intimação; e qual deverá ser intimada 

por via judicial, nos termos do artigo 455, §4º, do CPC/15. (...) 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 parte interessada 

retirar a CP na escrivania, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, 

sendo certo que não haverá nova intimação para tal desiderato.Os 

patronos de ambas as partes deverão promover a intimação de suas 

testemunhas arroladas. Optando as partes, pela intimação da testemunha 

por carta com aviso de recebimento, deverão juntar aos autos cópia da 

aludida correspondência de intimação e do seu respectivo recebimento, no 

prazo máximo de 03 (três) dias que antecedem a data da audiência. 

Consigno que a não comprovação no prazo supra e/ou havendo a 

ausência das testemunhas intimadas ou não, importará na desistência da 

inquirição das mesmas, nos termos do artigo 455, §§ 1º, 2º e 3º, do 

CPC.Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig
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 Cod. Proc.: 800612 Nr: 14631-35.2015.811.0003

 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: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DA CUNHA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 800612.

Vistos etc.

Intime o autor pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, para 

promover o andamento do feito, indicando o atual endereço para 

localização do veículo para posterior cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos 

do §1º, do artigo 485, do CPC.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807690 Nr: 17248-65.2015.811.0003

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELI FRANCISCA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, julgo procedente o pedido formulado na exordial. Torno 

definitiva a medida liminar, consolidando a posse e propriedade do veículo 

descrito na inicial. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 11 de 

dezembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 808074 Nr: 17366-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE LATICINIOS E TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA ME, ROGERIO ABREU VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 808074.

Vistos etc.

 I – Defiro o pedido do credor à fls. 68. Entretanto, a declaração de Imposto 

de Renda das executadas, dos últimos 03 (três) anos, deverá ser obtida 

por meio do Sistema Infojud.

II – Vindo informações positivas, arquive em pasta própria, certificando-se.

III – Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

IV – Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 11 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 810540 Nr: 18053-18.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE SIEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Código nº. 810540.

 Vistos etc.

 Ante a concordância da requerente acerca do pagamento voluntário da 

condenação pela requerida à fls. 122 e os termos da certidão da Sra. 

Gestora à fls. 128, determino a remessa dos autos ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias.

 Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 22 de novembro de 2017.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 812968 Nr: 513-20.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM CONSTRUÇOES ELETRICAS LTDA, CAIRO 

DOS REIS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 812968.

 Vistos etc.

Considerando que restou infrutífera a nova tentativa de citação da 

requerida, conforme consta na Certidão do Sr. Oficial de Justiça à fls. 64, 

cumpra a Sra. Gestora a determinação constante à fls. 55/5-v.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 08 de janeiro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813116 Nr: 578-15.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GAMA FILHO 

- OAB:13444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Ex positis, julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Declaro 

inexistente o débito de R$ 523,55 (quinhentos e vinte e três reais e 

cinquenta e cinco centavos), cujo montante está sendo cobrado na fatura 

com vencimento em 25/02/2016. Considerando que as partes decaíram 

reciprocamente do pedido, cada uma suportará com o ônus dos 

honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 

8º do CPC. Custas proporcionais pro rata. Intime a parte requerida para 

quitar o valor que lhe cabe, correspondente às custas processuais. Deixo 

de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da 

nova disposição contida no artigo 85, § 14º, do CPC, que privilegia o 

entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários 

sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o 

mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às 

outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência, em 

relação a autora, somente será exigida se presentes os requisitos legais, 

vez que ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita.Transitada em 

j u l g a d o ,  a o  a r q u i v o  c o m  b a i x a  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813820 Nr: 825-93.2016.811.0003

 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: ROSA MARIA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pleito inicial. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais 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, 12 de dezembro 

de 2017.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 816021 Nr: 1565-51.2016.811.0003

 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: ALAEDIO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15.696 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Código Processo nº 816021

Vistos etc.

Considerando os termos da certidão à fls. 134, nomeio em substituição o 

perito o médico Dr. Altemar Lopes, com endereço profissional nesta 

cidade, na Avenida Tiradentes, nº 1887, Centro, CEP nº. 78700-100, Fone: 

66 – 3421-3093.

Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

Mantenho as demais cominações constantes à fls. 78/79.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819714 Nr: 2810-97.2016.811.0003

 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: MARIA APARECIDA DE SOUZA NEVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:79.757/MG, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 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, 12 

de dezembro de 2017.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 425528 Nr: 7671-73.2009.811.0003

 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): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MACHADO 

MARDINE SANTANA - OAB:OAB/MT 17297

 Código Processo nº. 425528

Vistos etc.

Considerando a certidão à fls. 181, defiro o pedido à fls. 188. Intime o 

requerido para indicar o atual paradeiro do veículo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intime o Sr. Oficial de Justiça Josevan Moreira Mesquita, matrícula nº. 

11.974, para que no mesmo prazo alhures concedido, esclareça o valor 

indicado à fls. 181, vez que ao tentar emitir a guia para pagamento de 

despesas complementares, o autor constatou a quantia de R$ 37,12 (trinta 

e sete reais e doze centavos).

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 07 de dezembro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742257 Nr: 3465-40.2014.811.0003

 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: TIAGO RAMPELOTO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEFONSO MATHIAS DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:7.206-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, para 

devolução dos autos nº 3465-40.2014.811.0003, Protocolo 742257, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004720-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVELIN CLELIA MONTANARI (EXECUTADO)

EVELIN CLELIA MONTANARI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo n° 1004720-2017.8.11.0003 Vistos etc. BANCO 

BRADESCO S/A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

EXCUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra EVELIN CLELIA MONTANARI ME 

E OUTRA, também qualificados no processo. As partes noticiam a 

realização de acordo (Id. 9679828), requerendo a homologação e 

consequente extinção do feito. Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. EXAMINADOS. DECIDO. Ex positis, homologo o acordo 

noticiado nos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

cujos termos faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo 

com amparo do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas já 

recolhidas. Honorários na forma pactuada. Transitada em julgado ou 

havendo a desistência do prazo recursal, encaminhe os autos ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 20 de 

setembro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO
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4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000400-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (REQUERENTE)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (TERCEIRO INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

ROBERTO CESAR DA SILVA OAB - MT11994/O (ADVOGADO)

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI OAB - MT0013739A 

(ADVOGADO)

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000400-49.2016.8.11.0003 REQUERENTE: OSNI FERREIRA DE SOUSA - 

ME TERCEIRO INTERESSADO: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL REQUERIDO: 

OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME, ITAU UNIBANCO S/A, GRAMARCA 

VEICULOS LTDA, CAROLINA VEICULOS LTDA, KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO, BANCO DO BRASIL S.A Vistos e examinados. OSNI FERREIRA 

DE SOUZA – EPP ingressou com pedido de recuperação judicial neste 

juízo, formulado através da petição de Id. 1387405. Após ser verificada a 

presença de todos os requisitos e pressupostos necessários, foi deferido 

o processamento da recuperação judicial (id. 1419364). A devedora 

apresentou o plano de recuperação judicial (id. 1617862), que foi 

devidamente publicado. Não houve apresentação de tempestivas objeções 

ao plano de recuperação judicial, conforme certificado pela Sra. Gestora 

no id. 4603415. Os autos foram com vistas ao Ministério Público que 

manifestou-se pela homologação do plano de recuperação judicial 

apresentado pela devedora, salientando que o mesmo preenche os 

requisitos legais (Id. 9782635). ] Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 

Após exame detalhado de toda documentação acostada aos autos, em 

especial os criteriosos relatórios mensais apresentados pelo administrador 

judicial e o r. parecer do Douto Promotor de Justiça, no sentido de ser 

concedida a recuperação judicial em comento, outra decisão não cabe 

senão a homologação do plano de recuperação judicial apresentado pela 

recuperanda, principalmente diante da inexistência de tempestivas 

objeções dos credores. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “(...) 

Com efeito, ao magistrado cabe o mero juízo de legalidade do plano, em 

não havendo objeção dos credores nos termos previstos na Lei 

11.101/05”. (Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro - 10ª Câmara 

Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0049759-40.2014.8.19.0000 - 

RELATOR: DES. JOSÉ CARLOS VARANDA – 14/01/2015). Como é cediço, 

a situação das empresas em regime de recuperação judicial é bastante 

delicada e merece, por óbvio, atenção especial do Poder Judiciário. É 

truísmo que a Lei 11.101/2005 retrata uma norma principiológica que 

objetiva a preservação da empresa, manutenção da unidade produtiva e, 

conseqüentemente, o emprego e a continuidade no recolhimento dos 

tributos, entre outros. Trata-se de uma legislação que vai ao encontro das 

necessidades de toda uma população e atende aos fins sociais a que a 

empresa se destina, em consonância com os princípios constitucionais 

norteadores do nosso ordenamento jurídico. No presente caso, se 

constata que foi apresentado tempestivamente o plano de recuperação 

judicial, formado o respectivo quadro de credores e não houve objeção ao 

plano que justificasse a convocação de assembleia geral de credores, 

nos termos dos artigos 56 e 57da Lei 11.101/2005. O plano de 

recuperação judicial apresentado, por seu turno, aparenta ser viável e 

consistente; e não se verifica a presença de qualquer vício que possa 

invalidar o negócio jurídico, tais como erro, dolo, simulação, coação, 

simulação e fraude. Ademais, mencionado o plano está em conformidade 

com as normas de ordem pública e os princípios gerais do direito, não 

demonstrando possuir cláusulas inválidas ou formuladas com abuso de 

direito. De outra banda, valioso frisar que não compete ao Poder Judiciário 

adentrar ao mérito do plano de recuperação judicial, no que concerne a 

sua viabilidade econômico-financeiro, ainda mais quando os próprios 

credores não objetaram o mesmo. Nesse sentido é pacífica a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA 

MAIORIA DE CREDORES PRESENTES – DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE 

ECONÔMICA DAS RECUPERANDAS – CONTROLE JUDICIAL – 

IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – 

ALEGAÇÃO DE DESCABIDA SUPRESSÃO DE RESPONSABILIDADE 

FIDEJUSSÓRIA E DE DEMAIS COOBRIGADOS – INOCORRÊNCIA – FALTA 

DE INTERESSE – DIFERENCIAÇÃO ENTRE CREDORES DE UMA MESMA 

CLASSE – PRIVILÉGIO DE CREDORES “FINANCIADORES” E 

“ESTRATÉGICOS” – CLASSE EM QUE FOI OBTIDA A APROVAÇÃO DO 

PLANO – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA TJLP PARA FINS DE 

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – AMPLA NEGOCIAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. “Cumpridas as 

exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor 

cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 

11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade 

econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva 

apreciação assemblear. (...) O magistrado deve exercer o controle de 

legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude 

e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica” 

(STJ – 4ª Turma – REsp 1359311/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO 

– j. 09/09/2014, DJe 30/09/2014). 3 (...)”. (AI 36962/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA 

GERAL DE CREDORES. SOBERANIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. 

DECRETAÇÃO DA NULIDADE. DESCABIMENTO. ILEGALIDADES NÃO 

COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I- A doutrina e jurisprudência 

majoritárias preveem que, as decisões tomadas nas assembleias gerais 

de credores, em regra, são soberanas, cabendo ao judiciário apenas 

examinar eventuais nulidades quanto ao procedimento da assembleia geral 

de credores, não sendo cabível por esta via a reapreciação do mérito do 

plano de recuperação judicial aprovado. II -Não havendo nenhuma 

ilegalidade ou nulidade na realização da assembleia geral de credores, a 

qual atendeu as exigências legais e os requisitos formais, dos arts. 45 e 

58 da Lei nº 11.101/05, tendo obedecido ao quórum mínimo e o direito de 

voto dos credores, entendo que a homologação da ata que aprovou o 

plano de recuperação judicial, constitui medida necessária, visto que o 

inconformismo de um credor não pode ser de porte a invalidar decisão 

benéfica à maioria.” (AI 126409/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, 

Publicado no DJE 11/11/2016). Na mesma vertente é a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O 

PLANO DE SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE 

CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC. 

LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E 

PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 

INADMISSIBILIDADE. 1. Processamento da recuperação judicial deferido 

em 24/05/2013. Recurso especial interposto em 04/11/2014 e atribuído ao 

Gabinete em 25/08/2016. 2. A jurisprudência das duas Turmas de Direito 

Privado do STJ sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle 

de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto 

da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade 

da assembleia geral de credores. 3. O reexame de fatos e provas e a 

interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são 

inadmissíveis. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1660195/PR, Rel. 
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Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 

10/04/2017). Assim, nos termos do artigo 58 da Lei 11.101/2005, 

cumpridas as exigências, deve ser concedida a recuperação judicial do 

devedor, cujo plano não tenha sido objetado pelos credores no prazo do 

artigo 55 do citado diploma legal. Posto isso, acolhendo o parecer do 

representante do Ministério Público, e considerando o mais que dos autos 

consta, HOMOLOGO O PLANO DE RECUPERAÇÃO apresentado pela 

recuperanda e, por via de conseqüência, com fundamento no artigo 58 da 

Lei 11.101/2005, CONCEDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa OSNI 

FERREIRA DE SOUZA - EPP, para o seu devido cumprimento nos termos 

dos artigos 59 e 61 da mesma lei, com a dispensa de apresentação das 

CNDs pertinentes. Anoto que a possibilidade de dispensa da apresentação 

das certidões referidas no art. 57 da Lei n.º 11.101/2005 é matéria 

pacificada na jurisprudência, que entende pela desnecessidade da prova 

de regularização fiscal. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

DEFERIDA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DAÇÃO EM PAGAMENTO – 

RECUSA DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE – ASSEMBLÉIA DE CREDORES 

– EXISTÊNCIA DE QUÓRUM – VALIDADE – AUSÊNCIA DE CERTIDÕES 

NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE. (...) Considerando a inexistência de Lei Complementar 

que regule o parcelamento do débito tributário procedente de dívida 

arrolada em plano de recuperação judicial, esta deve ser concedida, 

independentemente da ausência de certidões fiscais negativas, sob pena 

de soterrar a aplicação da nova Lei, negando, por conseguinte, vigência 

ao princípio que lhe é norteador”. (TJMT-AI n.º 24706/2008 – Sexta 

Câmara Cível – Rel. Dr Marcelo Souza de Barros- j. 10.09.08). No mesmo 

sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO FEDERAL – PROGRAMA 

HABITACIONAL – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, 

ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOVAÇÃO 

RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – LIBERAÇÃO DOS VALORES 

CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS – POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). É possível a dispensa da apresentação de 

certidões negativas para que a empresa recuperanda exerça suas 

atividades”. (AgR 98937/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, 

Publicado no DJE 26/09/2016). Registre-se que o artigo de lei em questão, 

se levado a efeito como obstáculo intransponível à recuperação, implica 

em meio coercitivo e abusivo de cobrança, em claro afronte ao espírito da 

Lei preservacionista, ao princípio da proporcionalidade e o amparo geral 

do Art. 170 da CF, ao passo de que, se aplicada a vedação em larga 

escala, far-se-ia da norma letra morta. Menciono ainda os seguintes 

entendimentos jurisprudenciais: Agravo de Instrumento n. 510.802.4/9-00, 

TJSP; Agravo de Instrumento n. 516.982.4/0-00, TJSP; Agravo de 

Instrumento n. 605.147-4/6-00 TJSP. Oficie-se à Junta Comercial de Mato 

Grosso e dos Estados que porventura a recuperanda tenha filiais, para as 

anotações necessárias sobre a concessão da Recuperação Judicial, em 

conformidade com o parágrafo único do artigo 69 da Lei11.101/2005. 

Intimem-se a recuperanda, o Ministério Público e o administrador judicial 

pessoalmente; os credores e terceiros interessados por edital, e 

tomem-se as medidas necessárias para ampla publicidade desta decisão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010538-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. FERNANDES OFICINA - ME (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 24,00 (vinte e 

quatro reais). Devendo ser depositado na Central de Pagamento de 

Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento nº 07/2017-CGJ, 

encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme disposto no Capítulo 

3, seção 7, item 7 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010571-31.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARTINS DUTRA OAB - RS69677 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORISVAL ALVES TENORIO (EXECUTADO)

MELISSA GIRALDI FARIA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, efetuar o 

depósito de diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 31,00 (trinta e 

um reais) e outra no valor de 20,00 (vinte reais). Devendo ser depositado 

na Central de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo 

provimento nº 07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, 

conforme disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000104-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DOS SANTOS ARAUJO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal juntar o 

comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias, bem como no 

mesmo prazo, efetuar o depósito de diligência do Oficial de Justiça no 

valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Devendo ser depositado na Central 

de Pagamento de Diligencias-CPD, Regulamentada pelo provimento nº 

07/2017-CGJ, encaminhando a este Juízo o comprovante, conforme 

disposto no Capítulo 3, seção 7, item 7 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000032-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE CESCONETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON SILVA TENORIO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000032-69.2018.8.11.0003 AUTOR: RONALDO JOSE CESCONETTO RÉU: 

GILSON SILVA TENORIO Vistos e examinados. Considerando que consta 

do sistema a ausência de guia de pagamento de custas vinculada a este 

feito, determino a intimação da parte autora para a regularização da 

pendência, no prazo do artigo 290 do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000286-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE SANTOS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000286-42.2018.8.11.0003 AUTOR: CRISLAINE SANTOS SANTANA RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em 

correição. CRISLAINE SANTOS SANTANA ingressou com a presente 

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA S.A. Relatou a autora, em breve resumo, que é 

consumidora de energia elétrica fornecida pela requerida e foi 

surpreendida com a cobrança de uma fatura no valor de R$ 405,33 

referente a consumo de KWh muito acima dos seus gastos habituais, 

considerando a média dos últimos meses. Requereu a concessão de tutela 

para que a requerida seja intimada a se abster de interromper o 

fornecimento de energia elétrica, com a suspensão da cobrança da fatura 
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do mês de novembro/2017. DECIDO. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal, 

razão pela qual recebo a inicial. No tocante a tutela de urgência requerida, 

importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo que não restou satisfatoriamente 

demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, haja vista que não 

há comprovação de que o aumento do consumo de energia tenha se dado 

por defeito ou irregularidade que possa ser atribuída à ré. O aumento pode 

estar ligado, por exemplo, a aquisição de novos aparelhos elétricos pela 

autora ou reajustes normais aplicáveis à prestação de serviços. Assim, 

não há verossimilhança nas alegações da autora, de forma que é 

indiscutível a necessidade da realização da prova técnica para averiguar 

o real consumo do autor, o que somente poderá ser admitido, de modo 

definitivo, em juízo de cognição mais exauriente. Registro que a fatura 

questionada, no valor de R$405,33, com vencimento em 30/11/2017 

refere-se a consumo de kwh do mês de novembro/2017; e não se trata de 

uma fatura eventual, com cobrança de consumo recuperado e custos de 

inspeção (cobrança extra). Desse modo, a presente discussão necessita 

de conhecimento mais estreito quanto aos elementos comprobatórios 

relativos ao consumo real da UC do autor, devendo ser, pois, exaurida a 

fase cognitiva, o que não é possível na via da tutela antecipada. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO EXCESSIVO DO CONSUMO. 

INDEFERIMENTO DA TUTELA, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO ARTIGO 273 DO CPC. MANUTENÇÃO 

DA DECISÃO. DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PROFERIDA 

VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM CONSUMIDOR 

PARA UM DAS CÂMARAS CÍVEIS NÃO ESPECIALIZADAS. ATUAL 

ENTENDIMENTO DESTA CORTE DA EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DAS 

CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS DAS DEMANDAS QUE ENVOLVAM 

SOCIDADES EMPRESÁRIAS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 

POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO. NECESSIDADE DE 

MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO DO EXAME DA MATÉRIA DE 

MÉRITO PELO JUÍZO AD QUEM, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO 

FUNDAMENTAL DAS PARTES AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 

DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE AFIGURA TERATOLÓGICA, 

CONTRÁRIA À LEI OU À EVIDENTE PROVA DOS AUTOS, CABENDO 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 59 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA 

DESTE TRIBUNAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO 

A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ - AI: 00321337120158190000 RJ 

0032133-71.2015.8.19.0000, Relator: DES. LUCIO DURANTE, Data de 

Julgamento: 04/08/2015, DÉCIMA NONA CAMARA CIVEL, Data de 

Publicação: 07/08/2015). “PROCESSUAL CIVIL - FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE AUMENTO DA CONTA DEPOIS DA 

PASSAGEM DA LEITURA DE MEDIDORES COMUNS PARA MEDIDORES 

ELETRÔNICOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA NÃO PAGAMENTO DAS CONTAS ATÉ 

O JULGAMENTO DA AÇÃO - INDEFERIMENTO - AGRAVO. 1. Afigura-se 

despropositado o pedido de antecipação de tutela para isentar o autor da 

obrigação de pagar contas de fornecimento de energia elétrica até o 

julgamento da ação onde ele reclama do aumento ocorrido no valor da 

conta depois que a medição do consumo deixou de ser feita pelos relógios 

tradicionais e passou a ser feita por medidores eletrônicos (chamados de 

chips pelo povo), a uma porque a obrigação do consumidor é pagar pelo 

serviço que recebe (e por isso o Judiciário não poderia jamais compelir a 

empresa a fornecer energia elétrica sem o pagamento das faturas 

mensais), a duas porque só pode ser deferida antecipação da tutela (ou 

seja, do pedido) pretendida na ação e no caso, embora não tenha vindo 

cópia da inicial, aparentemente o objeto da ação não é obter fornecimento 

gratuito de energia elétrica, e sim revisar o valor da conta mensal, e a três 

porque não há verossimilhança na alegação do autor, cuja procedência 

não pode ser aferida pelo simples cotejo de faturas atuais com faturas 

passadas, dependendo de prova pericial a ser ainda realizada. 2. Agravo 

de Instrumento a que se nega provimento”. (TJ-RJ - AI: 

00059409720078190000 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 6 VARA 

CIVEL, Relator: MIGUEL ANGELO BARROS, Data de Julgamento: 

13/03/2007, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

27/03/2007). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, ressaltando que a medida poderá ser revista em qualquer 

momento processual, caso aportem novas provas aos autos. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 09 de 

Abril de 2018, às 10:00 horas. Assento que a audiência será realizada na 

sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca 

de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001391-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE GOES (AUTOR)

VIGO AUTO PECAS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS OAB - MT21751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

outros (RÉU)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

EDITAL DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA AUTOS N.º 

1001391-88.2017.8.11.0003 – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE 

AUTOS N.º 4708-48.2016.811.0003 CI: 825245 ESPÉCIE: RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL REQUERENTE: VIGO AUTO PEÇAS EIRELI-EPP – CNPJ 

07.968.428/0001-71 ADVOGADO: ROVALDO MIRANDA DE MATOS, 

OAB/MT 21.751 ADMINISTRADORA JUDICIAL: Dra. GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL, OAB/MT 13.810, com endereço à rua Afonso 

Pena, n. 433, Centro, Edifício Verona, sala 704, Rondonópolis – MT, CEP 

78700-070, Fone: (66) 3022-1626, email: glaucia@gabrasil.adv.br, 

advogados@gabrasil.adv.br FINALIDADE: FAZER SABER, a todos quantos 

o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que tramitam por 

este Juízo e Secretaria da 4ª vara cível, os autos acima, nos quais foi 

DECRETADA A FALÊNCIA da pessoa jurídica VIGO AUTO PEÇAS 
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EIRELI-EPP, conforme decisão abaixo transcrita na íntegra. DECISÃO: (ID. 

10243086) “Vistos e examinados. VIGO AUTO PEÇAS EIRELI ingressou 

com PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA afirmando, em breve resumo, que 

explorava o ramo de comércio e atacado de peças automotivas de 

veículos linha pesada; que acerca de dois anos iniciou um processo de 

recessão econômica justificado pela crise do setor; que, na tentativa de 

sair da crise, passou a contratar empréstimos bancários e acabou 

enfrentando uma grave situação financeira; que fechou suas portas seis 

meses antes da propositura da ação, dada a inviabilidade da manutenção 

das suas atividades empresariais. Afirmou que possui um patrimônio em 

torno de R$200.000,00 e acumula dívidas que giram em torno de 

R$1.000.000,00. Postulou pelo recebimento e processamento do pedido de 

autofalência, a designação de administrador judicial e autorização para a 

alienação sumária de seus bens, com a decretação da sua falência. Com 

a inicial vieram documentos. Instado a se manifestar, o D. representante 

do Ministério Público afirmou não se opor ao recebimento e processamento 

do pedido de autofalência. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Como se sabe, a 

autofalência encontra-se prevista nos arts. 105, 106 e 107 da Lei nº 

11.101/05, e trata-se de um instituto utilizado quando não há alternativas 

para a sociedade superar a crise econômico-financeira que atravessa, 

não existindo possibilidades concretas de soerguimento do 

empreendimento através de negociações ou da recuperação judicial. Da 

análise acurada dos autos verifica-se a legitimidade ativa da autora, uma 

vez que é devedora confessa e os documentos de representação da 

empresa foram devidamente acostados nos autos. Também estão 

presentes os documentos indispensáveis à instrução da exordial, 

elencados no artigo 105 da Lei 11.101/2005: I - demonstrações contábeis 

referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas 

especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita 

observância da legislação societária aplicável e compostas 

obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de 

resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último 

exercício social; d) relatório do fluxo de caixa; II - relação nominal dos 

credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos 

respectivos créditos; III - relação dos bens e direitos que compõem o ativo, 

com a respectiva estimativa de valor e documentos comprobatórios de 

propriedade; IV - prova da condição de empresário, contrato social ou 

estatuto em vigor ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus 

endereços e a relação de seus bens pessoais; V - os livros obrigatórios e 

documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei; VI - relação de seus 

administradores nos últimos 5 (cinco) anos, com os respectivos 

endereços, suas funções e participação societária. Foram ainda 

apresentadas a relação nominal de credores, a relação dos bens e 

direitos do ativo e a prova da condição de empresário. Deste modo, tendo 

o pedido inaugural se feito acompanhar dos fundamentos e da gama 

documental necessária, impõe-se a decretação da falência requerida, nos 

termos do art. 107 da Lei 11.101/2005. Nesse sentido: "Art. 107 - A 

sentença que decretar a falência do devedor observará a forma do art. 99 

desta lei. Parágrafo único - Decretada a falência, aplicam-se integralmente 

os dispositivos relativos à falência requerida pelas pessoas referidas nos 

incisos II a IV do caput do art. 97 desta lei." Na mesma vereda segue a 

jurisprudência: “TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70052724598 RS 

(TJ-RS) - Data de publicação: 04/04/2013 - Ementa: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. FALÊNCIA. PEDIDO DE AUTOFALÊNCIA. LEGITIMIDADE. 

SÓCIO QUE ATUAVA COMO GERENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES E PLENAMENTE JUSTIFICADORES DO ACOLHIMENTO 

DO PLEITO. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS SÓCIOS QUE SE 

MANTÉM. Evidenciando-se, de sobra, a presença dos requisitos 

autorizadores do acolhimento do pedido de autofalência, tendo em vista a 

inviabilidade de manutenção da empresa que, além de se encontrar 

desativada há mais de 6 meses, possui longa lista de débitos e não 

apresenta plano viável para recuperação judicial, imperiosa se mostra a 

correção da decisão que decretou a quebra, acolhendo o pleito, 

determinando a adoção das providências necessárias à implementação do 

estado falimentar. (...)”. (Agravo de Instrumento Nº 70052724598, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 27/03/2013). “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DECRETAÇÃO DE 

AUTOFALÊNCIA. DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(...) 2. Da mesma forma, a 

autofalência é faculdade estabelecida em lei em favor do comerciante 

impossibilitado de honrar seus compromissos, não se configurando 

hipótese de dissolução irregular (REsp. 644.093/RS, Rel. Min. FRANCISCO 

PEÇANHA MARTINS, DJ 24.10.2005, p. 258). (...)”. (AgRg no AgRg no 

AREsp 192.771/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015). Valioso 

consignar que o pedido de autofalência trata-se de um procedimento de 

jurisdição voluntária, não havendo previsão de citação para contestar ou 

se ouvir credores. Isto posto, DECRETO a FALÊNCIA de VIGO AUTO 

PEÇAS EIRELI, devidamente qualificada nos autos. Fixo o termo legal da 

falência em 90 (noventa) dias anteriores ao pedido de falência. Determino 

à falida que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, nova relação nominal 

de todos os seus credores, com as devidas qualificações, o valor, a 

natureza e a classificação dos respectivos créditos, sob pena de 

desobediência. Ordeno a suspensão de todas as ações ou execuções 

contra a falida, ressalvadas as que demandarem em quantia ilíquida e, 

quanto às ações trabalhistas, estas serão processadas perante a justiça 

especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no 

quadro geral de credores pelo valor determinado em sentença, consoante 

dispõem os §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei de Falências. Ficam proibidas as 

práticas de quaisquer atos de disposição ou oneração de bens da falida e 

de seus respectivos sócios, submetendo-os preliminarmente à 

autorização judicial. Proceda-se à anotação da falência no Registro 

Público de Empresas, para que conste a expressão “falida”, a data da 

decretação da falência e a inabilitação para exercer qualquer atividade 

empresarial a partir da decretação da falência e até a sentença que 

extingue suas obrigações. Nomeio a Dra. Gláucia Albuquerque Brasil, 

devidamente cadastrada como administradora judicial deste Juízo, para o 

encargo de síndica, na forma do art. 22, caput e III, da Lei de Falências 

sem prejuízo do disposto no art. 35, II, “a”, do mesmo diploma legal, 

devendo a mesma ser intimada pessoalmente para que preste o 

compromisso no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de 

nomeação de outrem. Fixo a remuneração da síndica em 4% do valor da 

venda dos bens na falência, atendidas as disposições contidas no art. 24 

da Lei n.º 11.101/05. Nos termos do disposto no artigo 108, ato contínuo à 

assinatura do termo de compromisso, a síndica efetuará a arrecadação 

dos bens e documentos e a avaliação dos bens, separadamente ou em 

bloco, no local em que encontrem, requerendo ao juiz, para esses fins, as 

medidas necessárias, ficando desde já deferida a expedição de mandado 

de arrecadação. Expeçam-se ofícios à Receita Federal, ao Detran/MT, aos 

Cartórios de Registro de Imóveis para que informe a existência de bens 

registrados em nome da falida. Determino que o estabelecimento da falida 

sejam lacrados, observado o disposto no art. 109 da Lei de Falências. 

Intime-se pessoalmente a falida, na pessoa de seu representante legal, 

para o cumprimento do disposto no art. 104 da lei em comento. Intimem-se 

igualmente o Ministério Público, nos termos da lei. Comunique-se, por carta 

com aviso de recebimento, às Fazendas Públicas Federal e de todos os 

Estados e Municípios em que a devedora tiver estabelecimento, para que 

tomem conhecimento da falência. Oficie-se a todos os demais Juízos, de 

primeira e segunda instância, deste Estado, bem como a Justiça Federal e 

a Justiça Trabalhista com sede em Rondonópolis, para que tomem 

conhecimento da decretação da falência e da ordem de suspensão das 

ações contra a falida, ressalvadas as hipóteses legais. Publique-se edital, 

que deverá conter o inteiro teor do presente “decisum” e a relação de 

credores prestada pela falida, para o início do transcurso do prazo de 15 

(quinze) dias para a apresentação em Juízo das habilitações ou 

divergências quanto aos créditos relacionados. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. “ RELAÇÃO NOMINAL DE 

CREDORES: (ID. 10500108) 1 – (TRIBUTÁRIOS) FAZENDA PÚBLICA DA 

UNIÃO-CNPJ: 00.394.460/0216-53 – valor R$237.517,30 / 2 – (COM 

PRIVILÉGIO ESPECIAL) LAMINAÇÃO DE PNEUS AMAZONAS LTDA – CNPJ: 

01.984.059/0001-24-R$ 6.902,78 / AA CECHINATO AUTO PEÇAS LTDA – 

CNPJ: 13.857.830/0001-81-R$2.750,00 / ARMARINHOS ALO BRASIL LTDA 

– CNPJ: 00.471.277/0001-00-R$4.530,00 / BRAKEMATIC LTDA ME – CNPJ: 

03.813.890/0001-49-R$ 22.629,61 // TOTAL: R$ 36.812,39 // 3 - (COM 

PRIVILÉGIO GERAL) REALCAMP FACTORING FOMENTO COMERCIAL 

LTDA – CNPJ: 07.042.822/0001-84-R$ 61.793,08 / CEDRUS COBRANÇA 

MERCANTIL LTDA – CNPJ: 68.972.678/0001-70-R$ 42.207,95 / PORTO 

SECURITIZADORA S.A – CNPJ: 10.709.952/0001-32-R$ 3.144,20 / BANCO 

DAYCOVAL S/A – CNPJ: 62.232.889/0001-90-R$ 19.538,54 / BANCO 

BARDESCO – CNPJ: 60.746.948/0001-12-R$ 296.831,04 // TOTAL: R$ 

423.514,81 // 4 - (QUIROGRAFÁRIO) MSM PARTS METALURGICA LTDA – 
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CNPJ: 07.044.397/0001-62-R$ 20.261,82 / CORRENTES EDUARDO FUSI 

LTDA – CNPJ: 59.598.045/0001-52-R$ 10.810,00 / KOPPE IND. 

METALURGICA – CNPJ: 07.515.103/0001-33-R$ 4.161,50 / IMDEPA 

ROLAMENTOS IMP. E COM. LTDA – CNPJ: 88.613.922/0012-78-R$ 

2.206,58 / CHIPI IMPL. RODOVIÁRIO LTDA – CNPJ: 05.575.629/0001-83-R$ 

19.320,00 / VANNUCCI IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO AUTO 

PEÇAS LTDA – CNPJ: 11.623.920/0001-82-R$ 8.391,64 / SCHULZ S/A – 

CNPJ: 84.693.183/0001-68-R$ 108.905,61 / FORBAL INDUSTRIAL E 

COMERCIO DE FERRAMENTAS – CNPJ: 04.061.332/0001-37-R$ 6.787,26 // 

TOTAL: R$ 180.844,41 // TOTAL GERAL: R$ 641.171,61. ADVERTÊNCIAS: 

A) O prazo para apresentar à Administrador Judicial as habilitações de 

crédito ou suas divergências quanto aos créditos relacionados é de 15 

(quinze) dias, conforme determina o §1º do art. 7º, da Lei 11.101/2005. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Rondonópolis - MT, 22 

de janeiro de 2018. Thais Muti de Oliveira/Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000200-71.2018.8.11.0003 AUTOR: VALDOMIRO CHAVES, TANIA 

FRATARI CHAVES ZADROZNY RÉU: LEONARDO TEIXEIRA BORGES - ME, 

TEREZINHA FERREIRA Vistos e examinados. WALDOMIRO CHAVES e 

TANIA FRATARI CHAVES ZADROZNNY ingressaram com a presente 

AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA c/c 

COBRANÇA em face de LEONARDO TEIXEIRA BORGES – ME 

(“CONVENIÊNCIA QMAIS”) e TEREZINHA FERREIRA. Relataram os autores, 

em breve resumo, que são proprietários do imóvel comercial situado à 

Avenida Raimundo de Matos, nº 1493, Jardim Urupês, esquina com a Rua 

Dom Pedro II, na cidade de Rondonópolis/MT; e que na data de 01 de 

novembro de 2016, firmaram contrato de locação do bem com o 1º 

Requerido, tendo como fiadora e responsável solidária pelos pagamentos 

a 2ª Requerida. Afirmaram que estabeleceram o prazo inicial do contrato 

de aluguel em 01.11.2016, sendo que o término ocorreria no dia 

01/11/2018; que os aluguéis deveriam ser pagos todo dia 1º de cada mês, 

no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); e que os Locatários/Réus ficaram 

responsáveis pelo pagamento dos impostos predial e territorial urbano 

(IPTU), consumo de água e energia elétrica, seguro de incêndio, bem como 

demais encargos e tributos que possam incidir sobre o imóvel. 

Asseveraram que, no entanto, desde MAIO DE 2017 os Réus deixaram de 

pagar os valores dos aluguéis, bem como as contas de consumo de água, 

energia e IPTU, totalizando um débito de R$ 42.796,67. Informaram que já 

notificaram extrajudicialmente os requeridos, mas o mesmos não 

desocuparam o imóvel. Requereram a concessão de liminar para que seja 

determinada a desocupação do imóvel. DECIDO. Estão presentes os 

requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Conforme noticiaram os autores na exordial, e demonstra a cláusula 14ª 

do contrato de locação celebrado, o pacto está garantido por fiança, de 

modo que há vedação legal para o deferimento da liminar de despejo 

requerida, nos exatos termos do artigo 59, § 1º, inc. IX, da Lei nº 8.245/91. 

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência: “REGIMENTAL - AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - CONTRATO GARANTIDO POR 

FIANÇA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, IX, DA LEI N. 

8.245/91 - RECURSO NÃO PROVIDO. A fiança prestada em contrato de 

locação impede o imediato decreto de despejo (art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 

8.245/91).” (AgR 24462/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2015, 

Publicado no DJE 16/03/2015). “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – INDEFERIMENTO – INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS DE LOJA 

DE USO COMERCIAL EM SHOPPING CENTER – PEDIDO DE LIMINAR – 

REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, INC. IX, DA LEI 8.245/91 – EXISTÊNCIA DE 

GARANTIA (FIANÇA) CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

RECURSO DESPROVIDO. É possível a concessão da antecipação de tutela 

nas ações de despejo desde que estejam presentes os requisitos do 

artigo 273 do Código de Processo Civil (Precedentes do STJ). Estando 

demonstrado nos autos que o contrato está provido por uma das garantias 

previstas no art. 37 da Lei 8.245/91 (fiança), impõe-se o indeferimento da 

liminar de despejo fundada na falta de pagamento do aluguel e seus 

acessórios.” (AI 19988/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, 

Publicado no DJE 14/08/2014). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. locação. 

ação DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – preliminar de nulidade 

da decisão por julgamento extra petita rejeitada - ausência dos requisitos 

TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO. Não há julgamento extra 

petita, quando o magistrado aplica o direito ao caso concreto, embora 

utilize fundamento distinto. Para a concessão da antecipação dos efeitos 

da tutela, é imprescindível a prova inequívoca acerca da verossimilhança 

do direito invocado, segundo estabelece o artigo 273, caput, do CPC. 

Hipótese em que não estão preenchidos os requisitos necessários à 

antecipação de tutela, uma vez que o contrato locatício está garantido por 

fiança, o que, em princípio, inviabiliza a concessão da liminar postulada, na 

forma do art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei nº 8.245/91. Precedente 

jurisprudencial.” (AI 89915/2012, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

10/10/2012, Publicado no DJE 18/10/2012). Ante o exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que a medida poderá ser 

revista em qualquer momento processual, caso aportem novas provas aos 

autos. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 09 de Abril de 2018, às 09:30 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000055-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GUIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000055-15.2018.8.11.0003 REQUERENTE: MARIA DA GUIA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos e examinados. Cuida-se de ação proposta por MARIA DA GUIA DE 

SOUZA em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, onde 

a parte autora alega que é titular da unidade consumidora de energia 

elétrica número 6/101988-4, e que recebeu uma fatura eventual com a 

cobrança de valores referentes a supostas diferenças de consumo que 

não são devidas. Requereu a concessão de tutela de urgência, com a 

determinação para que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora e de 

inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, com relação à 

fatura eventual, no valor de R$1.841,78, com vencimento em 29/12/2017. 

DECIDO. Tendo a parte autora carreado ao feito provas de que 

encontra-se em situação de miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 

do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando o valor 

de R$1.841,78 referentes a consumo de kwh recuperado e custo 

administrativo de inspeção, que estão sendo questionadas pela parte 

autora. Com efeito, em que pese à possibilidade de suspensão dos 

serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o 

entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação 

do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de 

discussão em juízo, conforme os arestos que seguem: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida apurada 

unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do consumo de 

energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. (AgRg no AREsp 

4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – INSCRIÇÃO DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL E 

CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. Não se afigura razoável suspender o fornecimento de 

energia elétrica e manter o nome da agravada nos cadastros de proteção 

ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da cobrança. O 

fornecimento de energia elétrica constitui serviço de natureza essencial e 

deve ser contínuo. Se presentes a verossimilhança da alegação e o dano 

de difícil reparação, impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela 

antecipada para obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e 

a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. 

(TJMT AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 

16/05/2013). Nesse passo, levando em consideração que a autora está 

discutindo a origem da fatura extra, no valor de R$1.841,78, bem como a 

regularidade, ou não, do medidor de consumo, tenho que está clara a 

plausibilidade do direito invocado, o que fortalece as alegações que 

escoram o vertente pleito. De igual modo, há evidente perigo de prejuízo 

irreparável, haja vista a suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

serviço considerado imprescindível para manutenção das atividades, além 

do risco de que a autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição 

ao crédito por débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, 

estando presentes os requisitos necessários para concessão de medida 

liminar, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a 

empresa requerida ser intimada a se abster de suspender o fornecimento 

do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da autora (ou 

restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do 

fornecimento, no prazo máximo de 02 horas); bem como se abster de 

inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em 

razão do débito objeto deste feito (ou providenciar a exclusão, no prazo 

de 05 dias, caso a inscrição já tenha se efetivado), com relação ao valor 

de R$1.841,78 cobrado na fatura com vencimento em 29/12/2017. Arbitro, 

para o caso de descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos) reais. Autorizo a requerida a emitir outra 

fatura, para a cobrança do consumo regular faturado no mês, sem a 

inserção dos valores questionados através da presente ação (consumo 

de kwh recuperado e custo administrativo de inspeção). Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 10 de Abril 

de 2018, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006062-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMW AGROPECUARIA LTDA (AUTOR)

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA OAB - MT0012627A (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

A O GOTARDO & CIA LTDA (RÉU)

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO)

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO)

BERNARDO DA ALBUQUERQUE MARANHAO CARNEIRO OAB - SP302578 
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(ADVOGADO)

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

PROCURADORIA DO ESTADO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO OAB - MT2320/O (ADVOGADO)

 

EDITAL DE RECEBIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES DO ADMINISTRADOR 

JUDICIAL AUTOS N. 1006062-57.2017.8.11.0003 – PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO - PJE ESPÉCIE: Recuperação Judicial PARTE REQUERENTE: 

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, CNPJ 06.016.401/0001-16 e AMW 

AGROPECUARIA LTDA, CNPJ 23.147.398/0001-99 ADVOGADOS DA 

PARTE REQUERENTE: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS, OAB/MT 

7.680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, OAB/MT 5.222. 

ADMINISTRADOR JUDICIAL: JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO, 

brasileiro, Advogado com OAB-MT 2.320, com endereço profissional à 

Rua 02, casa 01, Setor Norte, Bairro Morada do Ouro, Cidade de 

Cuiabá-MT, CEP 78.053-482, Fone (65) 9-9981-4191, (65) 9-9201-0395, 

email: advjnc@gmail.com NOTIFICADOS, INTIMADOS: CREDORES, 

TERCEIROS E INTERESSADOS Finalidade: FAZ SABER aos que do 

presente edital tomarem conhecimento que foi apresentado e recebido por 

este juízo, através de decisão proferida no dia 19/12/2017, id. 11200381 o 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL das Recuperandas acima indicadas, 

apresentado no id. 11028921 e seguintes, nos autos acima especificados, 

cujo prazo para apresentação de objeção é de 30 (trinta) dias, conforme 

disposto no caput do artigo 55 da Lei 11.101/2005, bem como, foi 

apresentada a LISTA DE CREDORES PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL 

neste juízo, no id. 11202739 e seguintes, na forma do Art. 7º, § 2º, da Lei 

11.101/2005, cujo prazo para impugnação é de 10 (dez) dias. 

PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES: Art. 7°, § 2°. O Administrador 

Judicial José Nascimento de Carvalho, no uso de suas atribuições legais, 

apresenta a presente relação de credores, para conhecimento, indicando 

para tanto o endereço profissional (Rua 02, casa 01, Setor Norte, Bairro 

Morada do Ouro, Cuiabá-MT, telefones (65) 99981-4191, (65) 99201-0395) 

para dirimir quaisquer outras dúvidas, bem como para que as pessoas 

elencadas no art. 8º, caput, da Lei 11.101/2005, tenham acesso aos 

documentos que fundamentaram a elaboração da referida relação de 

credores; documentos estes, que poderão ser compulsados 05 (cinco) 

dias após a publicação deste edital no DJE/MT. Avisa ainda que a 

solicitação para acesso aos referidos documentos poderão ser enviadas 

através do email jncadv.admjud@hotmail.com. O presente Edital será 

publicado e afixado no lugar de costume, para conhecimento de terceiros 

interessados para que no futuro não venham alegar ignorância. Quadro 

Geral dos Credores do Administrador Judicial: (CREDOR, VALOR) 

(GARANTIA REAL) BANCO DO BRASIL S/A, R$ 7.052.148,59 / HSBC 

BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO, R$ 13.233.300,16 / BANCO DA 

AMAZONIA S/A, R$ 3.969.502,25 / MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL 

LTDA, R$ 8.451.048,97 / FERTINAGRO NUTRIENTES S.L, R$ 5.279.494,50 / 

BANCO SANTANDER S/A, R$ 6.802.664,64 // (ME-EPP) COMERCIO DE 

ACOS GONZAGA LTDA - EPP, R$ 718,80 / DELGADO & FERRARI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, R$ 30.000,00 / DOALDO AUTOMECANICA 

LTDA EPP, R$ 2.212,74 / EL SHADAI CENTER LTDA ME, R$ 80,00 / J.V. 

MADEIRAS LTDA - EPP, R$ 6.004,40 / L F GERHARDT & CIA LTDA ME, R$ 

684,00 / MARIA DO CARMO SOARES E CIA LTDA EPP, R$ 120,00 / 

MAZZO & OLIVEIRA LTDA - ME, R$ 3.000,00 / MIRIAN CRISTINA 

SILVESTRIM SCHIAVON ME, R$ 350,00 / NATHALIA ASSUNCAO DOS 

SANTOS - ME, R$ 17.225,51 / R DE S SANTOS CONSULTORIA EM 

GESTAO, R$ 15.000,00 / SEGLOG SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME, 

R$ 562,20 / TSUIOSHI YAMADA - ME, R$ 300.000,00 / V DE O BARBOSA 

ELETRICAS ME / R$ 5.985,00 // (QUIROGRAFÁRIO) A O GOTARDO & CIA 

LTDA, R$ 1.540,00 / ABASTECEDORA APARECIDA DO NORTE LTD, R$ 

3.784,26 / AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA, R$ 1.403,48 / AUTO POSTO 

CAMPO VERDE LTDA, R$ 730,93 / AUTOP CENTRO DE SERVIÇOS LTDA, 

R$ 180,00 / CMA CONSULTORIA METODOS ASS E MERCA, R$ 1.401,81 / 

COCAL CEREAIS LTDA, R$ 1.083,00 / COMERCIAL FORS LTDA, R$ 58,09 / 

COMERCIO DE PEÇAS VERDE LUCAS LTDA, R$ 707,36 / CORDEIRO 

ELETROTECNICA E MANUTENCAO, R$ 1.860,00 / D ' LOC MAQUINAS 

FERRAMENTAS E, R$ 49,50 / D RIVELO DO CARMO EPP, R$ 870,00 / 

DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUÇÃO LT, R$ 1.477,58 / 

DOURACAP LTDA, R$ 376,00 / ELIEL BASTISTA DE OLIVEIRA, R$ 220,00 / 

ELIZETE RAMALHO GERINO, R$ 9.235,00 / EXTINPAULO COMERCIO DE 

EXTINTORES LTDA, R$ 1.340,00 / MARION PALACE HOTEL LTDA, R$ 

613,00 / OLIVEIRA ANDRADE & DAMACENO LTDA, R$ 1.390,00 / PHJ 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, R$ 1.686,85 / PNEUS VIA NOBRE LTDA, R$ 

233,45 / PORTO SECO ROCHA TERMINAIS DE CARGAS LTDA, R$ 

4.100,00 / R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, R$ 758,23 / SÃO 

FRANCISCO ARMAZENS GERAIS LTDA, R$ 21.875,15 / TAIPA MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA, R$ 389,09 / TRANSPORTES TRANSVIDAL 

LTDA, R$ 122.655,66 / TRANSPORTES TRANSVIDAL LTDA, R$ 22.158,80 

/ TREVAO COM DE FILTROS E LUBRI LTDA, R$ 198,00 / TROPICAL PNEUS 

LTDA, R$ 354,00 / TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA, R$ 62,22 / UNIMED 

RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDIC, R$ 12.809,89 / URSO 

AUTO POSTO LTDA, R$ 198,25 / VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES 

LTDA, R$ 5.928,64 / WS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CEREA, R$ 

1.643.560,00 // (TRABALHISTA) JACIMARA DA CONCEIÇÃO SILVA 

ORSOLETA, R$ 16.474,67 / MARCELO DA CRUZ COELHO, R$ 14.018,93 / 

WEDERSON DE ARAUJO DELGADO, R$ 13.612,70 / RODOLFO 

RODRIGUES SCHEFFER, R$ 13.537,80 / LUIZ HENRIQUE KLASENER 

BARBOSA, R$ 13.000,00 / DIOGO GONCALVES NUNES, R$ 8.687,15 / 

UISLEI MACEDO DE SOUZA, R$ 8.677,78 / RENATA ANDREA FABRIS, R$ 

8.653,08 / ERICA GONZALES SANTOS SIMON, R$ 8.150,59 / SANDRO 

ARANTES MARTINS, R$ 7.777,78 / ANDRESSA DOS SANTOS, R$ 

6.312,61 / CRISTIANO DA VEIGA OTTONELLI, R$ 5.376,94 / 

ZANANDREYA CONTE WILDNER, R$ 4.195,25 / ALYNE PARREIRA 

GONÇALVES, R$ 4.040,07 / ANA MARIA NASCIMENTO SAUSEN, R$ 

3.397,75 / MONICA DE JESUS PAIVA, R$ 3.066,59 / JULIO CESAR VIANA, 

R$ 3.055,56 / ALEXANDRE FOULETTO OLIVEIRA, R$ 2.371,23 / LAYZA 

CONTE SANTOS DE LIMA, R$ 2.274,00 / ISIS PRISCILLA SILVA ARCANJO, 

R$ 1.991,20 / ALEXSANDER DOS SANTOS NASCIMENTO, R$ 1.555,56 / 

ELAINE ROSA DE ARAGÃO OLIVEIRA, R$ 1.410,85 / FRANCISCO 

ROGERIO BECKMANN, R$ 777,78 / JONATHAN BERNARDINO 

SARAMAGO, R$ 777,78 / SONNY SUEHIRO GONDO, R$ 777,78 / RAQUEL 

DOS SANTOS CLEMENTE, R$ 722,23 / CICERO JOAO DE CARVALHO 

JUNIOR, R$ 388,89 // TOTAL GERAL – R$ 47.190.472,55 Rondonópolis - 

MT, 22 de janeiro de 2018. Thais Muti de Oliveira Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010478-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS AUTOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A DECISÃO Vistos e examinados. 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 provisória. Designo Audiência de 

Conciliação/Mediaçãopara o dia 06/04/2018, às 09h30min. A audiência 

será realizada na Sala de Audiência da 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). 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. 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 
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autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado 

a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. 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.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000308-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SILVA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDO ROQUE GUARESCHI OAB - MT5417/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DA SILVA CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000308-03.2018.8.11.0003 AUTOR: ANDREIA SILVA FERNANDES RÉU: 

PAULO CEZAR DA SILVA CARVALHO Vistos e examinados. ANDRÉIA 

SILVA FERNANDES ingressou com a presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR em face de PAULO CESAR DA SILVA 

CARVALHO VIEIRA. Relatou a autora, em breve resumo, que é legítima 

senhora e possuidora do imóvel descrito na inicial e que, “Após residir no 

imóvel por quatro anos, foi acometida de um sorto psicótico de depressão, 

razão pela qual ficou sob cuidados médicos especiais com longo período 

de internamento hospitalar até a recuperação da saúde física e mental. 

Após ter alta hospitalar, continuou sob os cuidados especiais, agora de 

sua família, que residem na reserva indígena Tadarimana, período em que, 

seu cunhado, passou a tomou conta do seu imóvel residencial, e 

semanalmente comparecia ao local para fazer limpeza e conservação e 

recolher a correspondência deixada na caixa do correio”. Afirmou que, no 

“dia 05 de junho de 2017, ao cumprir a rotina semanal, seu cunhado 

encontrou o Requerido ocupando a residência da Requerente”, sob a 

alegação de que havia obtido autorização de um político, em virtude do 

imóvel estar desocupado. Requereu a concessão liminar da reintegração 

de posse, inaudita altera pars, nos termos do art. 562 do CPC ou a 

designação de audiência de justificação. DECIDO. Tendo a parte autora 

alegado que encontra-se em situação de miserabilidade, defiro-lhe os 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1060/50 e do artigo 98 do 

NCPC, podendo haver impugnação pela parte contrária. 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). No tocante a tutela de urgência requerida, verifico que a certidão 

emitida pela Secretaria Municipal de Habitação informa que o imóvel foi 

destinado à autora. Entretanto, desde o mês de Junho/2017 as contas de 

água e energia da residência estão em nome do requerido. Deste modo, há 

grande controvérsia instalada nos autos, principalmente diante da 

afirmação da requerente, de que estaria residindo com familiares em local 

diverso. Isto posto, antes de apreciar a liminar de reintegração de posse 

pleiteada (ou de designar audiência de justificação), determino que seja 

oficiado à Secretaria de Habitação da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis/MT, para que informe a este juízo, no prazo de 05 DIAS, 

acerca de eventual autorização para que o requerido ocupasse o imóvel 

que outrora foi destinado a requerente. Com a juntada da resposta, tornem 

os autos imediatamente conclusos. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

desde já designo audiência de conciliação para o dia 04 de Abril de 2018, 

às 09:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010307-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1010307-14.2017.8.11.0003 AUTOR: CLARO S.A. RÉU: RONDON PLAZA 

SHOPPING LTDA Vistos e examinados. 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 e não cabe, no momento, a fixação de 

aluguel provisório, na medida em que o contrato vigente não se expirou. 

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 11 de Abril de 2018, 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 
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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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010098-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETE DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

MARCILENE CARRIJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1010098-45.2017.8.11.0003 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL 

REQUERIDO: ELIZABETE DOS SANTOS SILVA, MARCILENE CARRIJO 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

a autora pleiteia a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os 

devidos documentos. Da análise dos documentos carreados aos autos, 

verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que restou 

comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação. Isto 

posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando a busca e apreensão 

dos bens descritos na inicial: WARRANT de 24(vinte e quatro) bovinos 

acima de 36(trinta e seis) meses machos marca CM. Expeça-se mandado 

de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça apreender os 

bens onde quer que os encontrem e depositá-los em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Providencie-se a inserção do mandado 

em banco próprio de mandados. Proceda-se a lavratura de laudo de busca 

e apreensão, com as formalidades de praxe. Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se 

lhe aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver os bens apreendidos, a parte ré deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas, as 

custas processuais e os honorários advocatícios. Fixo os honorários 

advocatícios em 20% sobre o valor da ação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do 

Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de 

locomoção do Oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000328-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEC AGRO SOLUCAO AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000328-91.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: TEC AGRO SOLUCAO AGROPECUARIA LTDA - ME Vistos e 

examinados. Cumpra-se, servindo a presente de mandado. Posteriormente 

ao cumprimento, adotadas todas as providências pertinentes, devolva-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000335-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARY ESTHELLA ZEOLE TEODORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO)

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000335-83.2018.8.11.0003 AUTOR: MARY ESTHELLA ZEOLE TEODORO 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e 

examinados. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Não há pedido de tutela provisória. Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação. Consigno que a possibilidade da dispensa da 

realização da mediação neste momento processual encontra guarida no 

disposto no artigo 139, inciso VI do CPC/2015, que confere ao juiz o poder 

de dirigir o processo, podendo alterar a ordem de produção dos meios de 

prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade à tutela do direito. Nesse sentido é o Enunciado n.35 da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – 

ENFAM: “Enunciado 35 - Além das situações em que a flexibilização do 

procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de 

ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da 

causa, observadas as garantias fundamentais do processo”. Registro 

ainda que, nos processos que envolvem seguro DPVAT este juízo tem 

realizado mutirões onde, após a impugnação à contestação, é designada 

audiência una para a conciliação, instrução (realização de perícia médica) 

e julgamento do feito. Por fim, assento que existindo a possibilidade de 

acordo, manifestando-se qualquer das partes pela audiência de 

conciliação, está poderá ser designada a qualquer momento, nada 

impedindo a sua realização durante o processamento do feito. Cite-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002327-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

RK COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (RÉU)

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (RÉU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

BANCO RODOBENS S.A. (RÉU)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (RÉU)

OUTROS (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O (ADVOGADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

GERALDO FONSECA DE BARROS NETO OAB - SP206438 (ADVOGADO)

JOAO VICTOR CARVALHO DE BARROS OAB - SP368430 (ADVOGADO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Procurador Geral do Município de Rondonópolis (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 

AUTOS N.º 1002327-16.2017.8.11.0003 – PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO - PJE AUTOS N.º 4708-48.2016.811.0003 CI: 825245 

ESPÉCIE: RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARTE REQUERENTE: SCALEZ 

COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – CNPJ 

02.748.491/0001-89 e RK COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

– ME – CNPJ 09.510.816/0001-30 ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE: 

Antônio Frange Junior, OAB/MT 6.218, Verônica Laura de Campos 

Conceição, OAB/MT 7.950, Rosane Santos da Silva, OAB/MT 17.087 

ADMINISTRADOR JUDICIAL: REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO, 

inscrito sob o CRC nº 7279/O-8, OAB-RO 2.198, com endereço à Rua 

Bogotá, nº 626, no Bairro Jardim das Américas, em Cuiabá/MT, CEP. 

78.060-594, telefone 65-3627-7070. FINALIDADE: CONVOCAÇÃO PARA 

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, NOS TERMOS DIO ARTIGO 36, I DA 

LEI 11.101/2005 LOCAL E DATA DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA 

GERAL DE CREDORES: EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO: DIA 15 DE MARÇO 

DE 2018, ÀS 14:00 horas, horário de Mato Grosso EM SEGUNDA 

CONVOCAÇÃO: DIA 22 DE MARÇO DE 2018, ÀS 14:00 horas, horário de 

Mato Grosso EM AMBAS AS CONVOCAÇÕES a Assembleia Geral de 

Credores será realizada no auditório de convenções do HOTEL SÃO 

PAULO, localizado na AVENIDA JOÃO PONCE DE ARRUDA, N. 1.720, 

CENTRO, na cidade de Rondonópolis-MT, CEP. 78.700-260. ORDEM DO DIA 

(LFR, art. 35, I e 36, II): Aprovar; rejeitar ou modificar o plano de 

recuperação judicial apresentado pela devedora no ID. 1643854, e 

deliberação de outras matérias necessárias. Possível instalação do Comitê 

de Credores, a ser constituído no conclave, nos termos do artigo 26 e 

incisos da Lei 11.101/2005. ADVERTENCIAS/PRAZOS: O credor poderá 

ser representado na assembleia-geral por mandatário ou representante 

legal, desde que entregue ao administrador judicial, até 24 (vinte e quatro) 

horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil 

que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do 

processo em que se encontre o documento – (§4º do artigo 37 da Lei 

11.101/2005) - Indicando para tanto o recebimento de eventual procuração 

junto ao escritório do Administrador Judicial localizado na Rua Otávio 

Pitaluga, 2353, Jardim Guanabara, CEP 78.710-175, Rondonópolis-MT. 

Ainda, deverão os credores se atentar para a necessidade de “poderes 

expressos para voto em Assembleia Geral de Credores”, em seus 

respectivos mandatos. 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, 22 de janeiro de 2018. Thais Muti de Oliveira Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001978-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - ME (AUTOR)

GIULIANO ALBERT BUZZO (AUTOR)

CLEDSON JOSE DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

WILTON BELO FERREIRA (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

C. F. FOLLMANN & CLEMENTE FOLLMANN LTDA - ME (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ROGERIO LUZ BORGES LEAL OAB - MT5710/O (ADVOGADO)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES 

AUTOS N.º 1001978-13.2017.8.11.0003 – PROCESSO JUDICIAL 

ELETRÔNICO - PJE AUTOS N.º 4708-48.2016.811.0003 CI: 825245 

ESPÉCIE: RECUPERAÇÃO JUDICIAL REQUERENTE: PARATI 

LUBRIFICANTES E FERRAGENS LTDA – CNPJ 00.109.683/0001-10 

ADVOGADA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO, OAB/MT 18.396 

ADMINISTRADOR JUDICIAL: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL, inscrito na 

OAB/MT 19.490, com endereço à Rua Otávio Pitaluga, 2353, Jardim 

Guanabara I, Rondonópolis-MT, CEP. 78.710-175, telefone 66-3423-4210, 

email viniciuscruvinel.judicial@hotmail.com FINALIDADE: CONVOCAÇÃO 

PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, NOS TERMOS DIO ARTIGO 

36, I DA LEI 11.101/2005 LOCAL E DATA DA REALIZAÇÃO DA 

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES: EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO: DIA 

28 DE FEVEREIRO DE 2018, ÀS 14:00 horas, horário de Mato Grosso EM 

SEGUNDA CONVOCAÇÃO: DIA 07 DE MARÇO DE 2018, ÀS 14:00 horas, 

horário de Mato Grosso EM AMBAS AS CONVOCAÇÕES a Assembleia 

Geral de Credores será realizada no auditório de convenções do HOTEL 

PIRATININGA, localizado na Rua Fernando Corrêa da Costa, 624, Centro, 

na cidade de Rondonópolis-MT. ORDEM DO DIA (LFR, art. 35, I e 36, II): 

Aprovar; rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial apresentado 

pela devedora no ID. 1643854, e deliberação de outras matérias 

necessárias. Possível instalação do Comitê de Credores, a ser constituído 

no conclave, nos termos do artigo 26 e incisos da Lei 11.101/2005. 

ADVERTENCIAS/PRAZOS: O credor poderá ser representado na 

assembleia-geral por mandatário ou representante legal, desde que 

entregue ao administrador judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove 

seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que 

se encontre o documento – (§4º do artigo 37 da Lei 11.101/2005) - 

Indicando para tanto o recebimento de eventual procuração junto ao 

escritório do Administrador Judicial localizado na Rua Otávio Pitaluga, 

2353, Jardim Guanabara, CEP 78.710-175, Rondonópolis-MT. Ainda, 

deverão os credores se atentar para a necessidade de “poderes 

expressos para voto em Assembleia Geral de Credores”, em seus 

respectivos mandatos. 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, 22 de janeiro de 2018. Thais Muti de Oliveira Gestora 

Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 719664 Nr: 705-55.2013.811.0003

 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: AMADEU ROBERTO DA SILLVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS KARA JOSE, MAFRE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO DEL CLAROJUNIOR - 

OAB:11 .843 /MT,  JACO CARLOS S ILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT15013A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar as 

partes a fim de, no PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, manifestarem 

acerca da complementação do Laudo Pericial de fls. 417.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 809896 Nr: 17890-38.2015.811.0003

 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: REJANE LEITE VIEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 

ME, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APOENO HENRIQUE S. SOARES - 

OAB:OAB/MT 19.480O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:MT/9521 - B

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 290012 Nr: 4473-72.2002.811.0003

 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: PCS FOSFATOS DO BRASIL LTDA, MARCELO DA 

SILVA LIMA, ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A, POLI-NUTRI 

ALIMENTOS LTDA, EDGAR PACHECO DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRINA - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE SIRQUEIRA LIMA - 

OAB:SP/56710, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7504/MT, Bruno 

Ceren Lima - OAB:305008/SP, EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - 

OAB:15007-B/MT, FLAVIO MULLER - OAB:MT/5841, JULIANA 

MANTOVANI LOPES - OAB:263928/SP, MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT, Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:32.294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Adminsitrador Judicial para informar os Juízos, bem como o 

número dos processos para a expedição dos ofícios deferidos em fl. 528.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449891 Nr: 5071-11.2011.811.0003

 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: MANOEL ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MARTINS LEMOS - 

OAB:7376/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN SALVIANO DOS 

SANTOS - OAB:12851-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO DOS SANTOS, para 

devolução dos autos nº 5071-11.2011.811.0003, Protocolo 449891, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 783495 Nr: 7600-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DE ALMEIDA ALVES ME, RENATO DE 

ALMEIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Requereu a parte exequente o deferimento de penhora on-line nas contas 

bancárias da parte executada (fls. 82/83)

Considerando que o feito se encontra apto à realização da penhora online 

e, tendo em conta que, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira” figura em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora, 

nos termos do disposto no artigo 854 DEFIRO o pedido de indisponibilidade 

de ativos financeiros, existentes em nome do(s) executado(s).

Observo o valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado; 

expeço a ordem de bloqueio para a busca do valor de R$ 93.879,45 .

Determino que esta decisão permaneça sem publicidade, continuando os 

autos conclusos em gabinete, de forma a impossibilitar que a parte 

executada tenha ciência de seu conteúdo, conforme art. 512 §2º da 

CNGC/MT.

Com a vinda da resposta das instituições bancárias, verifiquei que a 

mesma restou INFRUTÍFERA. Diante disso, intime-se a parte exequente 

para, no prazo legal, requerer o que entender de direito.

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.: 873952 Nr: 8012-21.2017.811.0003

 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: ROSEMARI LUZA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRO TRANSPORTES LTDA, PAULO CESAR 

VARONES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:14266/B

 ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais 

tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. No 

presente caso, a qualidade de terceiro da embargante restou 

satisfatoriamente demonstrada nos autos, de forma que preenchido o 

requisito do artigo supra citado. A tempestividade dos embargos de 

terceiro também é inconteste, uma vez que o artigo 675 do CPC prevê que 

os embargos podem ser opostos até 05 dias depois da adjudicação, no 

processo de execução. O artigo 677 do CPC determina que, na petição 

inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou seu domínio, 

tendo a requerente satisfeito tal exigência mediante a juntada dos 

documentos de fls. 19/21.Considerando suficientemente provado o 

domínio da embargante sobre o bem descrito na petição inicial, com fulcro 

no disposto no artigo 678 do CPC, determino a suspensão das medidas 

constritivas existentes sobre o bem litigioso objeto dos presentes 

embargos, bem como a manutenção provisória da posse com a autora. 

Determino, no entanto, que a embargante providencie a regularização da 

sua propriedade sobre o bem, comprovando nos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias. Tendo o embargado advogado constituído nos autos 

principais, a citação deverá ser feita através do procurador (art. 677, §3º 

do CPC), com a advertência de que o prazo para contestar os embargos é 

de 15 dias (art. 679). 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.: 340065 Nr: 8300-23.2004.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIAS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO DAS NEVES, ORLANDO CARDOSO 

GOMES, Eliezer de Abreu e Silva e sua esposa Adiles, ESPOLIO DE 

LEVANIR CONCEICAO GOMES, FATIME ALI DIB, JOAQUIM COSTA 

AGUIAR, LEONARDO DE OLIVEIRA BORGES, SEBASTIANA SOUZA 

MAGALHAES, Margarida das Neves, Maria Marques de Carvalho, NEUZA 

MARIA AGUIAR, MARIA FERREIRA DE BRITO, Maria Teodolino Borges, 

José Urbano Magalhães, Adão José de Brito, FRANCISVAL AUGUSTO 

MORAES, SONIA ALLERSDORFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

ELCIA MARTINS SOARES FERREIRA - OAB:10046, JULIO CESAR DE 

AVILA - OAB:DEFENSOR, NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA 

FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

patrono do requerido Drª Elcia Martins Soares Ferreira, para no prazo legal 

manifestar sobre a decisão de fls. 348, CONSIDERANDO A NOMEAÇÃO 

DO NUPRAJU COMO CURADOR ESPECIAL EM FL. 272.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 484 de 669



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 429972 Nr: 11967-41.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A GONCALVES SERVICOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 736786 Nr: 16053-16.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE RODRIGUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N C IMOVEIS LTDA, EDNEY RODRIGUES DA 

FONSECA, MARIA APARECIDA DA FONSECA, WELLINGTON DE JESUS 

SANTOS, AILTON CARLOS DA FONSECA, LUCILENE RODRIGUES DA 

FONSECA, EDILENE RODRIGUES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 763950 Nr: 15315-91.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/9977 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, manifeste-se acerca do Ofício de 

folhas retro, requerendo o que entender de direito quanto ao 

prosseguimento regular do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 774477 Nr: 4089-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSSEG TRANPORTES E LOGISTICA LTDA, 

AIRTON JOSE LANGE, CLAUDIO LUIZ MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB/SP 217.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 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:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 811087 Nr: 18266-24.2015.811.0003

 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: JAILSON BENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA - FACULDADE DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS SOBRAL PINTO-FAIESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLY PRISCILA REZENDE 

DE ALMEIDA - OAB:18562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar as 

partes a fim de, no prazo legal, manifestem-se acerca das informações da 

Caixa Econômica Federal de folhas reto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 876537 Nr: 9042-91.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILIO DE ARRUDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA-ME, 

UNIÃO VOPAK ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EWELYZE PROTASIEWYTCH - 

OAB:OAB/PR 54.953, WILLIAN ROSA DE SOUZA - OAB:84.775/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURICO HONORATO DE 

SOUSA JUNIOR - OAB:99259 , JULIANA DE ARAUJO CABRAL - 

OAB:51.695/PR, JULYANE DEÓ DA SILVA - OAB:

 Para fins de readequação de pauta, redesigno a audiência para o dia 

06/03/2018, às 15h00min.

Por fim, registro que cabe ao advogado interessado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada, nos termos do artigo 455 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432948 Nr: 1612-35.2010.811.0003

 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: ILMAR SALES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA GUIA DE SOUZA, KATIA DE SOUZA 

OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANANIAS MARTINS DE SOUZA 

FILHO - OAB:14482B, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR - 

OAB:16330/MT, CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR - OAB:9583/MT, 

ELISANGELA FREITAS DE AQUINO - OAB:21706/O

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432948 Nr: 1612-35.2010.811.0003

 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: ILMAR SALES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA GUIA DE SOUZA, KATIA DE SOUZA 

OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANANIAS MARTINS DE SOUZA 

FILHO - OAB:14482B, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR - 

OAB:16330/MT, CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR - OAB:9583/MT, 

ELISANGELA FREITAS DE AQUINO - OAB:21706/O

 Vistos e examinados.

 Considerando o trânsito em julgado da decisão proferida (fls. 563), defiro 

o pedido de fls. 599, determinando que seja IMEDIATAMENTE 

desentranhado o mandado de reintegração de posse e entregue ao 

meirinho para cumprimento, ficando deferido o uso de reforço policial, 

caso necessário; e arbitrada multa diária de R$1.000,00 para o caso de 

resistência ao cumprimento da ordem judicial contida na sentença 

transitada em julgado, nos termos do artigo 536, §1º, do CPC.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo tudo o que for necessário e 

observando 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

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA DORATIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZINHO GOMES DE SIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY MIEKO HIRATA 

MARQUES - OAB:17945, VINICIUS MANTOVANI - OAB:OAB/MT 16.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os embargos de declarção de fls.94/96 são tempestivos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 735367 Nr: 14960-18.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. L. DA COSTA - ARMARINHOS E PRESENTES 

– ME, PAULO LUCIANO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18.396 MT

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido formulado nos autos, determinando que seja oficiado à 

Delegacia da Receita Federal para que encaminhe a este Juízo as cópias 

das declarações de imposto de renda da parte requerida, referente aos 

três últimos anos, diante da impossibilidade de consulta via sistema.

 Com a juntada, certifique-se e intime-se os interessados para 

manifestação, no prazo legal.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 773970 Nr: 3915-46.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACIONAL BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA, 

JORGE LUIZ DURANTE ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIENE CRISTINA DUARTE - 

OAB:19.248 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Intimação do executado nos seguintes termos:"Vistos e examinados. 

Havendo certidão de trânsito em julgado nos autos, e estando o 

requerimento de cumprimento de sentença instruído com demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, nos exatos termos do artigo 524 do 

CPC, DEFIRO o pedido de prosseguimento do feito para cumprimento de 

sentença, nos termos do art. 513 do Código de Processo Civil. 

Promovam-se as anotações e alterações necessárias. 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, também, 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 Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 779162 Nr: 5860-68.2015.811.0003

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN DELMIRO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131/A, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Defiro o pedido formulado às fls. 98, determinando a exclusão da 

restrição inserta sobre o veículo descrito do banco de dados do sistema 

Renajud.

Sobre a certidão de fls. 53, que noticia a não citação do requerido, diga o 

autor, 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.: 797161 Nr: 13169-43.2015.811.0003

 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: ITAÚ UNIBANCO VEÍCULO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMAO - 

OAB:SP/209.551, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução da 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 799238 Nr: 14012-08.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO MINUZZI DALLA NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOANDRADE TRANSPORTES 
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RODOVIÁRIOS LTDA, BANCO MERCEDES BENS LEASING DO BRASIL 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO LEONELHO GABARDO 

FILHO - OAB:16948

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução da 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 808269 Nr: 17418-37.2015.811.0003

 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: NATALIA DE SOUZA ARCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFINA ALVES ARCE, ESPÓLIO DE 

ANTONIO ARCE, ADOLFINA ALVES ARCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes para audiência de conciliação, 

designada para o dia 07/03/2018, às 14:00 horas junto ao CEJUSC - 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Rondonópolis – 

MT, no Fórum de Justiça, desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812995 Nr: 525-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C M Tecidos e Confecções LTDA, FAINA MOREIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camily Confecções Ltda, Aldecino Nunes 

Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STENIO PEREIRA SILVA - 

OAB:25525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução da 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 824705 Nr: 4513-63.2016.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução da 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 880528 Nr: 10472-78.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA APARECIDA BELTRAMI ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA BELTRAME BENATTI, 

JOAO BATISTA BENATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHENAN PELEGRINO 

CARBONARO JORGE LEITE - OAB:299.727/SP, WALTECYR DINIZ - 

OAB:209.414/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO DEMETRIO - 

OAB:137.172/SP, RHENAN PELEGRINO CARBONARO JORGE LEITE - 

OAB:299.727/SP, WALTECYR DINIZ - OAB:209.414/SP

 Para fins de readequação de pauta, redesigno a audiência para o dia 

20/03/2018, às 14h00min.

Por fim, registro que cabe ao advogado interessado informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada, nos termos do artigo 455 do Código de 

Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005368-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA FLAVIA DOMINGOS DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005368-88.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO PSA 

FINANCE BRASIL S/A. Advogado do(a) REQUERENTE: HIRAN LEAO 

DUARTE - CE0010422A REQUERIDO: ANA FLAVIA DOMINGOS DE 

SIQUEIRA Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO DECISÃO Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos 

documentos. Da análise dos documentos carreados aos autos, verifico 

que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que restou 

comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação, através 

do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial; Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 22/01/2018 - 14:38:17 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário QUARTA 

VARA CIVEL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS N° do Processo 

10053688820178110003 Total de veículos: 1 Placa UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição QBB6730 MT PEUGEOT/208 ACTIVE ANA FLAVIA 

DOMINGOS DE SIQUEIRA Transferência Imprimir O devedor, por ocasião 

do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o 

bem e seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do 

mandado em banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo 

no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se lhe 

aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da ação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010011-89.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR LIMA DE MELO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010011-89.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogados do(a) REQUERENTE: 

MARCELO BRASIL SALIBA - MT0011546S, MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - MT4482/O, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - MT17564/O 

REQUERIDO: IGOR LIMA DE MELO Advogado do(a) REQUERIDO: DECISÃO 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO onde 

pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos 

documentos. Da análise dos documentos carreados aos autos, verifico 

que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que restou 

comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação, através 

do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial; Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 22/01/2018 - 14:52:45 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário QUARTA 

VARA CIVEL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS N° do Processo 

10100118920178110003 Total de veículos: 1 Placa UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição FWK0013 MT I/JEEP GCHEROKEE LTD 4.7 EDELSON 

VILELA DUARTE FILHO Transferência Imprimir O devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se lhe 

aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da ação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004916-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SERGIO RAMOS RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004916-78.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Advogados do(a) REQUERENTE: 

MARCELO BRASIL SALIBA - MT0011546S, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - 

MT17564/O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - MT4482/O REQUERIDO: 

MARCOS SERGIO RAMOS RIBEIRO Advogado do(a) REQUERIDO: 

DECISÃO DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do pedido, instruindo-o 

com os devidos documentos. Da análise dos documentos carreados aos 

autos, verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que 

restou comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação, 

através do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando a busca e apreensão descrito na inicial; Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do 

representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 22/01/2018 - 15:12:06 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário QUARTA 

VARA CIVEL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS N° do Processo 

10049167820178110003 Total de veículos: 1 Placa UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição OBB4194 MT FORD/FIESTA 1.6 FLEX MARCOS 

SERGIO R RIBEIRO Transferência O devedor, por ocasião do cumprimento 

do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se lhe 

aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da ação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005744-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOSUL TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1005744-11.2016.8.11.0003 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado do(a) 

REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - TO0004928S-A 

REQUERIDO: RONDOSUL TRANSPORTES LTDA - ME Advogado do(a) 

REQUERIDO: DECISÃO DECISÃO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO onde pleiteia-se a concessão liminar do pedido, 

instruindo-o com os devidos documentos. Da análise dos documentos 

carreados aos autos, verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, 

haja vista que restou comprovada a mora da parte requerida e a sua 

devida notificação, através do protesto por edital. Isto posto, CONCEDO A 

LIMINAR pleiteada, determinando a busca e apreensão descrito na inicial; 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos 

do representante legal do Requerente, ou de quem este venha a indicar, o 

qual deverá guardá-lo, até ulterior decisão judicial, cabendo ao mesmo 

arcar com as eventuais despesas. Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do 

decreto lei 911/69 , após ter decretado a busca e apreensão do veículo 

objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de restrição judicial na base 

de dados do sistema RENAJUD: RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre 

Veículos Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO 22/01/2018 - 15:21:08 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão RENAN 

CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO Órgão Judiciário QUARTA 

VARA CIVEL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS N° do Processo 
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10057441120168110003 Total de veículos: 1 Placa UF Marca/Modelo 

Proprietário Restrição NJB4936 MT SR/LIBRELATO SRCT 2E RONDOSUL 

TRANSPORTES LTDA - ME Transferência Imprimir O devedor, por ocasião 

do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o 

bem e seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do 

mandado em banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo 

no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

requerida, para, em 05 (cinco) dias, requerer purgação da mora, se lhe 

aprouver, ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno 

que, para reaver o bem apreendido, o requerido deverá realizar o 

pagamento da integralidade da dívida, efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os 

honorários advocatícios em 20% sobre o valor da ação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção do Oficial de Justiça.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001321-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON LUIS DA SILVA BROGIATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001321-08.2016.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JEFERSON LUIS DA SILVA 

BROGIATTO Vistos e examinados. Considerando que a liminar fora 

cumprida em seu integral termo, defiro o pedido retro determinando a baixa 

da restrição apostada no veículo NTY5336. RENAJUD - Restrições 

Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: RENAN CARLOS LEAO 

PEREIRA DO NASCIMENTO 22/01/2018 - 15:36:38 Comprovante de 

Remoção de Restrição Dados do processo Ramo JUSTICA ESTADUAL 

Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município 

RONDONOPOLIS - MT Órgão Judiciário QUARTA VARA CIVEL DA 

COMARCA DE RONDONOPOLIS Nro do Processo 1001321-08 Juiz que 

Ordenou a Retirada da Restrição Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal 

TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município 

RONDONOPOLIS Órgão Judiciário QUARTA VARA CIVEL DA COMARCA 

DE RONDONOPOLIS Juiz Retirada RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO 

NASCIMENTO Para o processo: 1001321-08 Órgão Judiciário : QUARTA 

VARA CIVEL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS Restrições Retiradas: 1 

Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição Inclusão da Restrição 

NTY5336 MT GM/S10 EXECUTIVE D JEFERSON LUIS DA S.BROGIATTO 

CIRCULACAO 11/07/2016 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000270-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA FREITAS DE OLIVEIRA HESPANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Tendo em conta o alerta, emitido pelo sistema, de 

que não há guia de custas pagas vinculada a este processo, determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo legal e sob as penas da lei, 

regularize a pendência. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000265-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE JUNIOR MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Tendo em conta que a carta de notificação 

encaminhada para o endereço que o devedor declinou no contrato foi 

devolvida sem que o mesmo fosse encontrado, para a configuração da 

mora é necessário o protesto do título. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – PROTESTO OU NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL COM A EFETIVA ENTREGA NO ENDEREÇO INDICADO 

PELO DEVEDOR – DESCUMPRIMENTO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, nos 

contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão 

do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título 

ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a 

efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor”. (Ap 

140200/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016). “APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

CONSTITUIÇÃO DA MORA - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – 

DEVOLUÇÃO COM SINALIZAÇÃO "NÂO EXISTE O NÚMERO INDICADO” – 

PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO PELA INSTITUIÇÃO VIA EDITAL – 

VALIDADE - PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – 

PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – 

CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO IMPROVIDO. 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 constar a 

inexistência do número indicado. Nos contratos firmados na vigência da 

Lei nº 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 em purgação da mora – 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, 

nos termos do art.3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo 

(REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o inadimplemento do devedor 

fiduciante e a ausência de abusividade contratual no período de 

normalidade, autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em 

favor do credor fiduciário e consequente rescisão contratual”. (Ap 

110745/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016). 

Isto posto, determino a intimação do requerente para que, no prazo legal e 

sob as penas da lei, emende a inicial. No mais, considerando que o valor 

da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo 

autor, na ação de busca e apreensão o correto valor da causa 

corresponde à quantia que se exige do réu para a purgação da mora, e 

não apenas o valor das prestações em atraso. Desta feita, com fulcro no 

disposto no art. 292 §3o do CPC, corrijo de ofício, o valor da causa, vez 

que verifico que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão e 

ao proveito econômico perseguido pelo autor, passando o valor da causa 

a ser de R$44.285,66 Intime-se parte autora para que, no prazo 15 

(quinze) dias, recolha as custas devidas, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000259-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARISA DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Tendo em conta o alerta, emitido pelo sistema, de 

que não há guia de custas pagas vinculada a este processo, determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo legal e sob as penas da lei, 

regularize a pendência. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009806-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Considerando o teor da petição de id:11364508, 

onde informa o autor que elucidou o imbróglio extrajudicialmente deste 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem 

como não há contestação juntada aos autos. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000079-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YULIXA GOMEZ RIVERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

ingressou com a presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de D 

MILHOMEM DE SIQUEIRA ME, ambos devidamente qualificados nos autos. 

A medida liminar de busca e apreensão foi deferida, o bem foi apreendido, 

a requerida foi citada, mas não apresentou tempestiva contestação. A 

parte autora manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Tendo em 

conta que a parte ré foi devidamente citada e não apresentou 

contestação, com fulcro no teor da certidão da Sra. Gestpra, DECRETO A 

SUA REVELIA, o que induz aos efeitos do artigo 344 do CPC, 

reputando-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Deste modo, 

passo a conhecer diretamente do pedido, na forma do artigo 355, II, do 

CPC. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Destaco, ainda, que os autos 

possibilitam o seu julgamento antecipado já que o objeto nele enfocado, 

apesar de ser de fato e de direito, permitem, pela prova documental 

carreada, que seja desde logo proferida uma sentença de mérito sem a 

necessidade de produção de prova em audiência, o que, em harmonia com 

os princípios da celeridade e economia processual, aplica-se o artigo 330, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, está pacificada a 

jurisprudência: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OITIVA 

DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória. (Precedentes) 2. O 

art. 131, do CPC consagra o princípio da persuasão racional, valendo-se o 

magistrado do seu livre convencimento, que utiliza-se dos fatos, provas, 

jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que 

entender aplicável ao caso concreto, rejeitando diligências que delongam o 

julgamento desnecessariamente. Trata-se de remédio processual que 

conspira a favor do princípio da celeridade do processo. (STJ – Superior 

Tribunal de Justiça; Número do Registro: 200200197503; AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – Número do Processo: 417830; 

DF; Data de Decisão: 17/12/2002; PRIMEIRA TURMA; Ministro Relator: LUIZ 

FUX).” “PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ARTS. 330, I E 331, § § 1º E 2º, DO CPC. 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. I – A nova 

redação do caput do art. 331 do Cód. de Proc. Civil, inserida pela Lei nº 

8.952/94, que prevê a realização de audiência preliminar, não tem 

aplicação quando o caso comportar julgamento antecipado da lide. II – 

Nesses termos, a conclusão adorado no acórdão recorrido decorre do 

exame das peculiaridades fáticas da causa, soberanamente delineadas na 

instância ordinária, e cujo reexame é vedado em sede de especial, ante o 

óbice da Súmula 07/STJ. Embargos de declaração acolhidos, tão-somente, 

para suprir a omissão apontada. (STJ – Superior Tribunal de Justiça; 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL; 241304 – PB; 

Data de Decisão: 27/08/2001; Ministro Relator: CASTRO FILHO).” 

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim, proceder” (Resp 2.832-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 19.09.90). Isto posto, passo ao 

julgamento da lide. Da análise do que consta nos autos verifico que os 

fatos afirmados pela autora encontram-se corroborados pelo conjunto 

probatório, já que consta dos autos prova da obrigação assumida, bem 

como da inadimplência contratual, restando satisfatoriamente demonstrado 

que a devedora não pagou os débitos nas datas aprazadas. Ademais, a 

ré, ao ser citada, quedou-se inerte, deixando de apresentar qualquer 

manifestação no feito, de forma que não se negou a existência da dívida. 

Dessa forma, a procedência da ação de depósito é medida que se impõe, 

eis que estão presentes todos os requisitos atinentes à espécie. Posto 

isso, com fulcro no Decreto Lei n° 911/69, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, declarando rescindido o contrato celebrado entre as 

partes e consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena e 

exclusiva do bem. Oficie-se ao Detran para proceder a retificação no 

registro de propriedade. Após a venda do bem, deve ser descontado o 

que faltou ao devedor pagar para adimplir o empréstimo e, havendo saldo 

remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao requerido. Com 

fulcro no disposto no artigo 487, inciso I do CPC, declaro a extinção do 

processo com julgamento do mérito. Condeno a parte ré ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da ação. Se o 

condenado for beneficiário da Justiça Gratuita a exigibilidade da 

condenação deve permanecer suspensa até a comprovação da mudança 

na condição de necessitado, com a possibilidade de o beneficiário 

satisfazer o pagamento sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 

família, com prescrição da aludida obrigação após o período de cinco 

anos. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa
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 Cod. Proc.: 839322 Nr: 8426-53.2016.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOPARDO SP VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAITA TEIXEIRA RIOS, FÁBIO SÉRGIO VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIRACI UBIRATAN DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 200270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Dos advogados das partes, Dr. Duilio Cristiano Piato OAB/MT 3.719 e Dr. 

Piraci Ubiratan de Oliveira Júnior OAB/SP 200.270 do despacho a seguir 

transcrito:"Visto. Junte-se expediente da ESMAGIS. Considerando a 

necessidade de aprimoramento em um procedimento relativamente novo 

(audiência de custódia), visto que todos os Juízes em plantões e/ou 

recessos devem presidir as audiências conforme determinação do CNJ, 

busquei deferimento em curso promovido pela ESMAGIS e, tendo sido 

deferida a inscrição, tenho por prejudicada a audiência marcada neste 

feito. REDESIGNO, assim, para o dia 29/03/2018, às 13:30 horas. Às 

providências, devendo SER recolhido mandado imediatamente (caso tenha 

sido expedido), bem como PROCEDIDAS intimações a quem deva, no 

sentido de EVITAR QUE VENHAM AO FÓRUM no dia em que a audiência 

NÃO PODERÁ REALIZAR-SE."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 877254 Nr: 9243-83.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO LUBIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos para intimação da parte autora para manifestar-se acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça retro e, no caso, de ser requerida 

nova tentativa de efetivação da diligência, para que informe o local onde 

deverá ser cumprido o mandado, bem como para que efetue a expedição 

da guia de diligência no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

juntada do comprovante de pagamento da mesma, a fim de possibilitar o 

cumprimento da diligência, sob pena de devolução da deprecata para a 

comarca de origem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 839322 Nr: 8426-53.2016.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOPARDO SP VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAITA TEIXEIRA RIOS, FÁBIO SÉRGIO VITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIRACI UBIRATAN DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 200270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Do advogado da parte requerida, Dr. Duilio Cristiano Piato OAB/MT 3.719 

do despacho a seguir transcrito: "Visto. Designo, observando-se o 

endereço de fls. 98/99, a oitiva da testemunha faltante para o dia 07 de 

dezembro deste ano, às 15:30horas. INTIME-SE. Comunique-se o Juízo 

deprecante.", bem como para providenciar a emissão da guia para 

depósito de diligência do oficial de justiça no site do TJ-MT e a juntada do 

comprovante de pagamento da referida guia, a fim de possibilitar a 

intimação da testemunha para a referida audiência.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 747086 Nr: 6212-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLMBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DIAS - OAB:16.127-MT, 

SAMER CLEMENTE - OAB:6369-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, 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, 18 de dezembro de 2017.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 815245 Nr: 1298-79.2016.811.0003

 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: CDRP, DEBP, NP, SDRP, GP, DP, DP, SGP, EDRPS, ELP, 

LP, LZC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDDRP, EDNEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Processo n.º 1298-79.2016.811.0003

Vistos etc.

1. JULGO, por sentença (art. 659, CPC), o arrolamento de bens deixados 

por D.R.P. e N.E.P. (qualificados 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, 15 de dezembro de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 736938 Nr: 16178-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCDA, FOX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO MANOEL GUIMARAES 

- OAB:20969/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16178-81.2013.811.0003

Vistos etc.

 1. Defiro o pleito de fl. 120.

 2. Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 2017.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 747208 Nr: 6288-84.2014.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFRDS, MERDS, AMRDS, MCRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6288-84.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fls. 63/64, anverso e verso, para que seja oficiado à 

Caixa Econômica Federal a fim de que informe ao juízo acerca da 

existência de saldo de FGTS/PIS em favor do executado, no prazo de 30 

(trinta) dias.

2. Após, abra-se vista dos autos à parte exequente e, em seguida, ao 

representante do Ministério Público.

3. Empós, conclusos.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 770635 Nr: 2449-17.2015.811.0003

 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: CMSMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:10508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:OAB/MT12496

 22. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos articulados na exordial, ex vi do art. 

487, I, do Estatuto Processual Civil, pelo que decreto o divórcio requerido 

por CARINA MARIA SILVA MEDRADO OLIVEIRA em face de ELTON 

ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA (adrede individualizados), não havendo 

bens a serem partilhados.23. O cônjuge virago voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja, CARINA MARIA SILVA MEDRADO.24. Sem condenação 

em custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.25. Averbe-se a presente 

decisão no assentamento do registro civil.26. Oficie-se ao titular do 

Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de 

inscrição e averbação.27. 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, 30 

de novembro de 2017.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 803562 Nr: 15769-37.2015.811.0003

 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: AFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Ante o exposto e em atenção a tudo mais que dos autos consta, em 

conformidade com o perecer ministerial, acolho a pretensão inicial para 

julgar procedente o pedido articulado na peça inaugural, ex vi do art. 487, 

I, do Digesto Processual Civil, para converter em divórcio a separação 

judicial de A.F.M. e T.A. (alhures individualizados), de conformidade com o 

art. 226, §6º, da Carta Magna c.c. art. 1.580 do Código Civil.8. Sem 

condenação em custas processuais e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que incabíveis à espécie.9. Averbe-se a presente 

decisão no assentamento do registro civil.10. Oficie-se ao titular do 

Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de 

inscrição e averbação.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, 13 

de dezembro de 2017.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 431465 Nr: 124-45.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIA LUISA MILHOMEM VIOTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDIO JOSE VIOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383/MT, CLAUDINEI LUVIZUTTO MUNHOZ - 

OAB:137.226, EDUARD HENRIQUE DE SOUZA - OAB:, JOAO BATISTA DE 

MORAES - OAB:MT/11059, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - 

OAB:4965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE MORAES - 

OAB:MT/11059

 Visto.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação do herdeiro Rafael 

Pampolin Viott, em seguida vista ao MP e após conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 431516 Nr: 176-41.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIAP, DAAP, JFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 Processo n.º 176-41.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Quanto ao teor do v. acórdão de fls. 180/182, anverso e verso, 

manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias.

 2. Não havendo manifestação no prazo assinalado, o que deverá ser 

certificado pela Sr.ª gestora judiciária, 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, 15 de dezembro de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 431517 Nr: 177-26.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIAP, DAAP, JFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 Processo n.º 177-26.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Quanto ao teor do v. acórdão de fls. 164/166, anverso e verso, 

manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias.

 2. Não havendo manifestação no prazo assinalado, o que deverá ser 

certificado pela Sr.ª gestora judiciária, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 753321 Nr: 9447-35.2014.811.0003

 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: ESPOLIO DE DIONISIO FRANCISCO DE SOUZA, IVONE 

RANGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA ADRIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte REQUERIDA, Larissa Adriana de Souza, 

filiação: Dionisio Francisco de Souza e Celma Aparecida de Oliveira, data 

de nascimento: 01/06/1988, brasileiro(a), natural de Santa fe do sul-SP, , 

autonoma, Endereço: Rua Xv de Novembro , Nº. 924, Apto 1, Bairro: 

Centro, Cidade: Barra do Garças-MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 10 dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, manifestar-se acerca dos 

pedidos de fls. 05/05vº. RESUMO DA INICIAL: A parte autora ingressou 

com pedido de Alvará com o fim de proceder à transferência de um 

veículo marca VW, tipo gol 1000, ano 1993/1993, que está registrado no 

nome do “de cujus” DIONÍSIO FRANCISCO DE SOUZA. Afirma que apenas 

50% do referido bem pertencia ao “de cujus”. DESPACHO: "1. Defiro o 

pleito de fl. 41. 2. Após o decurso de prazo da citação de, em atenção ao 

disposto no art. 72, inciso II, do novel Código de Ritos, nomeio como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

representada pelo Dr. Valdenir Luiz Pereira, defensor público lotado nesta 

Comarca, para o patrocínio dos interesses da parte autora, devendo ser 

intimado para requerer o que de direito. 3. Após, abra-se vista dos autos à 

inventariante e ao representante do Ministério Público para sua 

manifestação, no prazo legal." Eu, G.E.S.M, Técnica Judiciária, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 813404 Nr: 702-95.2016.811.0003

 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: SDAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 702-95.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 50, 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, 15 de dezembro de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 859673 Nr: 3117-17.2017.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHAC, MEDS, GVAC, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:OAB/MT 16031B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 essencial para o desenvolvimento sadio e equilibrado de todo indivíduo.”9. 

Nota-se daí quão grande é a importância da efetiva prestação alimentícia, 

o que certamente levou a parte exequente a manejar a presente ação.10. 

Corroborando as lições supra, considero, ainda, o seguinte julgado do e. 

Tribunal de Justiça deste Estado:“A obrigação alimentar é, ao mesmo 

tempo, um direito e um dever fundamental. O princípio da máxima eficácia 

dos direitos fundamentais, aliado aos princípios encartados no ECA, impõe 

ao Judiciário a tarefa de buscar todos os meios possíveis para a 

efetivação do comando constitucional. A inclusão do nome do agravado 

nos registros da SERASA e do SPC é medida adequada, necessária e 

proporcional ao 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 – grifamos)11. 

Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, defiro o pleito de fls. 75/76, anverso e verso, 

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.12. No mais, sem prejuízo das demais 

determinações constantes nesta decisão, determino que se expeça 

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.13. Em seguida, cumpridas as determinações supra, 

abra-se vista dos autos à parte autora para indicar bens do devedor à 

penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, ao Ministério Público.14. 

Expeça-se o necessário. 15. Intime-se.16. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 

2017.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 867047 Nr: 5615-86.2017.811.0003

 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: ENODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNLDMS, EDSS, CRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEUDES NAZARÉ OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:MT/4.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SANTOS - 

OAB:2739-MT

 Processo n.º 5615-86.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Ressai da análise dos autos, que o feito já foi sentenciado às fls. 60/61, 

portanto, desentranhe-se a decisão de fls. 71/72.

2. De outro giro, vê-se que a apelação de fls. 63/68 já foi recebida à fl. 70, 

somente no seu efeito devolutivo, decisão em face da qual houve a 

interposição de agravo de instrumento perante o e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (fls. 73/76).

3. Assim, revisando a decisão de fl. 70, recebo a apelação de fls. 63/68 

nos efeitos devolutivo e suspensivo.

4. No mais, cumpram-se os itens n.º 2, 3 e 4 da decisão de fl. 70.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de dezembro de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 869853 Nr: 6538-15.2017.811.0003

 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: EDDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDSS, RQSS, RBSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI 

- OAB:21669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6538-15.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Não se olvidando o pleito de fls. 49/53, aguarde a audiência atempada à 

fl. 46, item 3.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16452 Nr: 1344-84.1987.811.0003

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NILDA AMORIM HORTA, COMERCIO E 

REPRESENTACOES DE CEREAIS ZEZ, JAIRO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) FRANCIELLY MORAIS SILVA, para devolução 

dos autos nº 1344-84.1987.811.0003, Protocolo 16452, 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.: 276811 Nr: 866-85.2001.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERES DIONE TEIXEIRA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRANDAO ARAUJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA BONIFACIO - 

OAB:MT/6541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR, para 

devolução dos autos nº 866-85.2001.811.0003, Protocolo 276811, 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.: 417002 Nr: 12679-65.2008.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJS, MTG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:16828, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:/MT Nº 15.401

 Processo n.º 12679-65.2008.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 571/572, devendo se proceder à notificação do 

empregador do requerido, nos termos do art. 5º, §7º, da Lei n.º 5.478/68, 

oficiando-se imediatamente, para que efetue o desconto diretamente na 

folha de pagamento do requerido.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 2017.

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. Do volver dos autos nota-se que o executado requereu à fl. 192, 

anverso e verso, a intimação da parte autora para carrear aos autos as 

informações bancárias necessárias para o cumprimento de sua obrigação 

alimentar, porém, indefiro o pedido, eis que os dados bancários estão 

acostados nos autos às fls. 190/191.

 2. Defiro o pleito de fls. 190/191.

3. Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

 4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 2017.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712215 Nr: 7269-84.2012.811.0003

 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: EDEDS, CCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA, para 

devolução dos autos nº 7269-84.2012.811.0003, Protocolo 712215, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 714110 Nr: 9277-34.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCDO, ABCS, VHCS, ROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9277-34.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 74, 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, 15 de dezembro de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 729968 Nr: 10585-71.2013.811.0003

 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: SC, NMFC, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DO MARANHAO - OAB:

 11. Assim, em conformidade com o parecer ministerial e por tudo mais que 

dos autos consta, com espeque no art. 487, I, do Digesto Processual Civil, 

julgo procedente o pedido veiculado no petitório inaugural para reconhecer 

a paternidade da parte requerida em relação à parte requerente, que 

passará a se chamar SABRINA CABRAL LIMA, sendo que doravante 

constará na certidão de nascimento da parte requerente como seu genitor 

a pessoa de MANOEL DE JESUS LIMA e como sua avó paterna a Sr.ª 

Dolores Lima, ambos qualificados nos autos.12. No mais, indefiro o pedido 

de alimentos formulado às fls. 160/164, uma vez que tal pleito não foi 

veiculado na exordial, de modo que sua apreciação violaria o princípio da 

congruência, tornando a sentença extra petita. 13. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da assistência judiciária gratuita. 14. Expeçam-se os 

mandados e ofícios necessários ao cumprimento desta decisão.15. 

Intime-se o representante do Ministério Público.16. Decorrido o prazo 

recursal, expeça-se o mandado ao Registro Civil competente, para que 

seja averbada a paternidade e os apelidos de família da parte requerida no 

nome da parte requerente, atendido o disposto na Lei n.º 6.015/73, art. 29, 

§1º, “d”, e art. 109, §4º, do mesmo Diploma Legal.17. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

a n o t a ç õ e s  d e  p r a x e . P u b l i q u e - s e . 

Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 05 de setembro de 

2017.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 731322 Nr: 11748-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDJBF, AVBF, IBDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11748-86.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 75.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de dezembro de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 753321 Nr: 9447-35.2014.811.0003

 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: ESPOLIO DE DIONISIO FRANCISCO DE SOUZA, IVONE 

RANGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA ADRIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Citação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 754268 Nr: 9927-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKAM, TAM, RCADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAINE NAHANE MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 18122, VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - OAB:11.230-B

 Processo n.º 9927-13.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações 

de praxe.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 2017.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 756537 Nr: 11200-27.2014.811.0003

 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: FERNANDO RODRIGUES DE MATOS, LEIDIMARA DOS 

SANTOS GARCIA, SUELINA PEREIRA SANTOS, CLARA PEREIRA DE 

OLIVEIRA, SONIA PEREIRA DOS SANTOS, SINEIDE PEREIRA DOS 

SANTOS, JOAO PEREIRA DOS SANTOS, SANTA PEREIRA DOS SANTOS, 

VALDIVINA PEREIRA DOS SANTOS, DEVANI PEREIRA DOS SANTOS, 

JOSÉ CELESTINO ALVES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JUNIOR - OAB:15193/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do patrono da parte autora Dr. GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JUNIOR, de que decorreu o prazo de suspensão solicitado, para que se 

manifeste no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765887 Nr: 308-25.2015.811.0003

 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: MÁRCIA CRISTINA DA SILVA BARBOSA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANIAS MCHADO MIRANDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183, VIRIATO BISPO SEABRA - OAB:11061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) GILMAR MARTINS DIAS, para devolução dos 

autos nº 308-25.2015.811.0003, Protocolo 765887, 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.: 775475 Nr: 4427-29.2015.811.0003

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Processo n.º 4427-29.2015.811.0003
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Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fls. 54/55, no tocante a alteração do nome da 

requerida na capa dos autos.

2. No mais, entendendo ser de bom alvitre oportunizar nova tentativa de 

composição, nos termos do art. 139, II e IV, do Código de Ritos, já que 

deve o juiz velar pela rápida solução do litígio, tentando, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, pelo que designo o dia 26.02.2018, às 

13h30min, para a realização de audiência de tentativa de conciliação, 

devendo constar no mandado que as partes deverão se fazer presentes 

ou seus procuradores com poderes expressos para transigir.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 783182 Nr: 7452-50.2015.811.0003

 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: MRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CORSINO 

GONCALVES NONATO - OAB:6866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Processo n.º 7452-50.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Quanto ao teor do v. acórdão de fls. 403/409, anverso e verso, 

manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias.

 2. Não havendo manifestação no prazo assinalado, o que deverá ser 

certificado pela Sr.ª gestora judiciária, 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, 15 de dezembro de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 816370 Nr: 1709-25.2016.811.0003

 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: AGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMELI SCHIAVON - 

OAB:MT/11621-B

 Visto.

Conforme cota do MP às fls. 75, reiterando parecer pela designação de 

audiência de instrução, marco o dia 06 de março de 2.018, TERÇA-FEIRA, 

às 15:00horas.

Expeça-se o necessário. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 818775 Nr: 2485-25.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMSDM, GSDM, GSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2485-25.2016.811.0003

 Vistos etc.

1. Da literalidade do art. 252, caput, do CPC, pode-se inferir que para que 

se proceda com a citação por hora certa mister se faz a suspeita de 

ocultação do requerido, senão vejamos:

“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.” (grifamos)

2. Assim, analisando a certidão do oficial de justiça de fl. 37, anverso, não 

se verifica, a priori, que houve suspeita de ocultação por parte do 

demandado, pelo que indefiro em partes o pleito de fl. 42, no tocante a 

citação por hora certa, devendo ser enviado à carta precatória com intuito 

de citá-lo.

3. Após, intime-se a parte demandante para que requeira o que de direito, 

no prazo legal.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 15 de dezembro de 2017.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003403-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. S. F. (REQUERENTE)

L. P. D. S. (REQUERENTE)

S. R. P. D. S. N. (REQUERENTE)

J. P. D. S. L. (REQUERENTE)

G. W. D. S. C. (REQUERENTE)

B. P. D. S. N. (REQUERENTE)

E. P. D. S. (REQUERENTE)

J. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SALLES OAB - MT15986/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. D. S. (INVENTARIADO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar a carta precatória recebida por esta 

Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, através 

do patrono habilitado, para que tome ciência e, querendo, manifeste-se, 

em obediência ao artigo 437, § 1°, CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009811-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIMIR DE ALMEIDA LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANUBIA KASSIELY DA SILVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009811-82.2017.8.11.0003 Vistos. 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO os 

benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil. 3. Comprovada documentalmente a filiação entre 

o autor e a requerida, fixo, na forma do art. 4º da Lei de Alimentos, 

alimentos provisórios, à escassez de prova quanto aos ganhos da 

demandada, em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a serem 

depositados em conta bancária informada na exordial. 4. Designo 

audiência de conciliação para a data de 22 de março de 2018 às 

16h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 5. Cite-se a 

requerida, intimando-a a comparecer à audiência aprazada e a pagar os 

alimentos provisórios, acompanhada 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 da requerida em confissão e 

revelia. 6. Na audiência, se não houver acordo, poderá a demandada 

contestar o presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no 
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prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 05 de dezembro 

de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009824-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA MARIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009824-81.2017.8.11.0003 Vistos. 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 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 autora 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) do salário mínimo vigente, a serem 

depositados em conta bancária informada na exordial. Malgrado a autora 

tenha acostado ao feito um comprovante de rendimento do requerido (ID 

10917717), o referido documento é datado de longa data (2014), ausente, 

portanto, a demonstração de plano da real possibilidade do alimentante. 4. 

Designo audiência de conciliação para a data de 22 de março de 2018 às 

16h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 5. Cite-se o 

requerido, intimando-o a comparecer à audiência aprazada e a pagar os 

alimentos provisórios, 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 da autora 

em extinção e arquivamento do processo e o do requerido em confissão e 

revelia. 6. Na audiência, se não houver acordo, poderá o demandado 

contestar o presente, desde que o faça por intermédio de advogado, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 05 de dezembro 

de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009826-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIR KELE SANTOS DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO SAMPAIO RICHTER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009826-51.2017.8.11.0003 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 o autor 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 

50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional, a ser depositado em 

conta bancária informada na exordial. 4. Designo audiência de conciliação 

para a data de 22 de março de 2018 às 17 horas, a realizar-se no Núcleo 

de Conciliação deste Juízo. 5. Cite-se o requerido, intimando-o a 

comparecer à audiência aprazada e a pagar os alimentos provisórios, 

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. 6. Na audiência, se não 

houver acordo, poderá o demandado contestar o presente, desde que o 

faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 05 de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009822-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ELENICE VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON BENTO DE FIGUEIREDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1009822-14.2017.8.11.0003 Vistos. 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 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 autora e o requerido, fixo, na forma do art. 4º da Lei de Alimentos, 

alimentos provisórios, em 20 % (vinte) por cento do salário mínimo 

nacional, quantum que haverá de ser pago pelo requerido até o quinto dia 

útil de cada mês, mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela 

parte autora, no prazo de dez dias. 4. Designo audiência de conciliação 

para a data de 8 de março de 2018, às 15 horas, a realizar-se no Núcleo 

de Conciliação deste Juízo. 5. Cite-se o requerido, intimando-o a pagar os 

alimentos provisórios, e a comparecer à audiência, acompanhado de 

advogado, importando a ausência do autor em extinção e arquivamento do 

processo e a do requerido em confissão e revelia. 6. Na audiência, se não 

houver acordo, poderá o demandado contestar o presente, desde que o 

faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Rondonópolis, 12 de dezembro de 2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010139-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO SILVA MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE ANDRADE OAB - MT22462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE BORGES MACEDO MARTINELLI (RÉU)

EDUARDO BORGES MACEDO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DA DESIGNAÇÃO 

DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 08 DE MARÇO DE 2018, ÀS 

14H30MIN, A REALIZAR-SE NO NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO DESTE JUÍZO.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010345-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. L. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA BATISTA OAB - MT18808/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. V. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1010345-26.2017.8.11.0003 Vistos etc. Cuida-se de ‘AÇÃO DE 

GUARDA COM PEDIDO DE LIMAR DE GUARDA PROVISÓRIA’ ajuizada por 

THIAGO LAURENTINO CAMPOS em desfavor de KARINA VIEIRA DA 

CRUZ, ambos qualificados nos autos. Aduz o autor que em decorrência de 

relacionamento amoroso havido com a requerida adveio o nascimento de 

Thalita Vieira Campos aos 13 de novembro de 2015. Alega que a requerida 

impede exercício do direito de visitas do genitor à menor trazendo 

prejuízos ao autor no concernente ao estabelecimento do essencial 

vínculo afetivo entre pai e filha. Por fim, pugna pela regulamentação 

provisória do direito de visitas da autora à menor nos mesmos moldes do 

quanto sugerido na exordial. Juntou documentos. Relatei. Decido. 

Processe-se em segredo de Justiça, em conformidade com o artigo 155, 

inciso II, do Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da Assistência 

Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 

Quanto ao pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para 

regulamentar o direito de vistas do autor em relação à filha, a primeira 

vista, afiguram-se presentes os requisitos autorizadores, quais sejam, a 

probabilidade do direito do autor e o risco de dano, conforme inteligência 

do art. 300, § 2º do CPC. Vislumbra-se a probabilidade do direito, 

notadamente, diante do vinculo parental de paternidade/filiação existente 

entre o autor e a criança, comprovada por meio da certidão de nascimento 
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da menor acostada ao feito, sendo certo que o direito/dever de visitas 

decorre da própria investidura no poder familiar. O fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação afigura-se presente quanto à pretensão 

do autor em ver resguardado o direito inerente ao estado de filiação da 

criança em relação à sua pessoa, estando o mesmo diante da 

possibilidade concreta de o filho ser privado, ainda que temporariamente, 

do convívio familiar em sua plenitude, que lhe é direito fundamental, 

essencial à formação integral e saudável de sua personalidade. Neste 

particular, a visitação, muito mais do que um direito dos pais, constitui um 

direito do próprio filho, garantindo-lhe o convívio com o genitor 

não-guardião, mantendo e reforçando os vínculos afetivos. Para a fixação 

da visitação, entretanto, deve-se levar em consideração, precipuamente, 

os interesses da menor, que se sobrepõem à conveniência dos pais ou da 

família extensa. Partindo de tal premissa, a análise liminar dos elementos 

constantes dos autos conduz ao deferimento parcial da tutela de urgência 

antecipada para regulamentar as visitas como forma de preservar o liame 

estabelecido entre pai e filho. Todavia, como se trata de criança de tenra 

idade, e não se tem maiores informações acerca da sua rotina pessoal e 

familiar, tampouco do vínculo estabelecido com o pai, afigura-se prudente, 

ao menos nesta fase do processo, que se proceda algum ajuste na 

pretensão inicial, de modo a preservar os interesses não somente da 

criança, mas da família como um todo. Assim, fixo as visitas para o pai aos 

finais de semana alternados, devendo o genitor buscar a filha na 

residência materna às 8h devolvendo-a às 18h do mesmo dia, ou seja, no 

sábado e no domingo em semanas alternadas (quinzenalmente) sem 

pernoite, regime que deverá ser cumprido fielmente por ambas as partes, 

sob pena de responsabilidade, inclusive de responder por ato de 

alienação parental, na forma da Lei 12.318/10. Tal forma estabelecida para 

a visitação se justifica em razão da filha dos demandantes contar com 

apenas dois anos de idade e, do relato inicial extraio a informação de que 

jamais teria se afastado da mãe, assim é cedo para autorizar permanência 

prolongada e o pernoite, e sem prévia adaptação. De mais a mais, a 

autorização para pernoite da criança deverá ser objeto de ampliação 

paulatina e gradual. Não é em decisão liminar que tal questão será 

solucionada. Com a instrução do feito deverá ser alargado o convívio 

entre o genitor e a filha, fundamental para o desenvolvimento saudável da 

criança. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE 

GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. MENOR. 

VISITAS SEM PERNOITE. Tratando-se de criança de dois anos de idade, 

que não vê o genitor há mais de seis meses, desde a mudança deste para 

o Exterior, adequada a visitação de forma gradual, para estreitamento do 

vínculo afetivo, podendo o menor sentir-se segura, de forma gradual, sem 

pernoite. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (Agravo de Instrumento Nº 

70063039952, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 15/12/2014). Determino a 

realização de estudo psicossocial (ECA, art. 167) no núcleo familiar de 

ambas as partes, sem prévio aviso, aferindo-se as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas e sociais (perante os vizinhos e 

local de trabalho) para criação e educação da criança, em laudo 

circunstanciado no prazo de 20 (vinte) dias. 3. Designo audiência de 

conciliação para a data de 04 de abril de 2018, às 17 horas, a realizar-se 

no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 4. Cite-se a requerida, intimando-a a 

comparecer à audiência aprazada, acompanhada de advogado, 

atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao 

quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015. Em não havendo 

acordo na audiência, poderá a parte demandada contestar o presente, 

desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo legal a contar da 

realização da solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos 

articulados na inicial (art. 341, NCPC). Após, intime-se a parte autora para 

que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação. Notifique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 19 de dezembro de 2017. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1008582-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA OAB - MT0008611A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008582-87.2017.8.11.0003 Vistos etc., DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do Código de 

Processo Civil. Oficie-se à Caixa Econômica Federal solicitando 

informações acerca da existência de saldo em conta de titularidade do 

falecido. Assinale-se o prazo de 10 (dez) dias para resposta. Sem 

prejuízo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

esclarecer acerca da existência de outros herdeiros, declinando a 

qualificação e endereço. Às providências. Rondonópolis-MT, 05 de 

dezembro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004404-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. S. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO)

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES TERMO DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C 

PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS PROCESSO: 

1004404-95.2017.8.11.0003 REQUERENTE/REPRESENTANTE: MARIA JOSE 

SOUZA GONCALVES ADVOGADA: KARINA DOS REIS BELTRAO 

GUIMARAES ADVOGADO: REINALDO MANOEL GUIMARAES REQUERIDO: 

PAULO CESAR GONCALVES ADVOGADO: DENISVALDO SILVA JARDIM 

PRESENTES REQUERENTE/REPRESENTANTE: MARIA JOSE SOUZA 

GONCALVES ADVOGADA: KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES 

ADVOGADO: REINALDO MANOEL GUIMARAES REQUERIDO: PAULO 

CESAR GONCALVES ADVOGADO: DENISVALDO SILVA JARDIM 

CONCILIADORA JUDICIAL: ADRIELY APARECIDA CEZARETO Aos 22 dias 

do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 17h00min, neste 

Município e Comarca de Rondonópolis - MT, na sala de audiências da 2ª 

Vara de Família e Sucessões, Fórum de Justiça, presente esta 

Conciliadora, e as partes supra. Aberta a audiência, restou INFRUTÍFERA 

ante a impossibilidade das partes em comporem um acordo. Desta forma, 

abre-se prazo de 15 dias para apresentação de contestação pela parte 

requerida. A patrona da parte autora reitera os pedidos formulados no 

petitório registrado no ID 11081767. Nada mais havendo a consignar, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. 

________________________________________ ADRIELY APARECIDA 

C E Z A R E T O  C o n c i l i a d o r a  J u d i c i a l 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

REQUERENTE/REPRESENTANTE: MARIA JOSE SOUZA GONCALVES 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ADVOGADA: KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

R E Q U E R I D O :  P A U L O  C E S A R  G O N C A L V E S 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ADVOGADO: DENISVALDO SILVA JARDIM

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 868905 Nr: 6148-45.2017.811.0003

 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: JOSEFA TELES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA FELTRIN MULLER SARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a, s) patrono(a,s) da(s) PARTE AUTORA, para efetuar 

depósito de diligência para cumprimento do mandado no setor 02, no prazo 

de 05 (cinco) dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766774 Nr: 779-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGGVDS, ALGVDS, APG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CLEBER LINO DA SILVA 

- OAB:16.137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHOANE MARRARA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:18425/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) FLÁVIO CLEBER LINO DA SILVA, para 

devolução dos autos nº 779-41.2015.811.0003, Protocolo 766774, 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.: 290948 Nr: 5411-67.2002.811.0003

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALMY LEAL DA SILVA, MARIA 

APARECIDA PROENCA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO JUNIOR, para devolução dos 

autos nº 5411-67.2002.811.0003, Protocolo 290948, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 321496 Nr: 7992-21.2003.811.0003

 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: FRANCISCO OLAVO PUGLIESI DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO LUIZ DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jurandi borges da silva - 

OAB:6501

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 521/524, doravante expeça-se novo formal de 

partilha com as retificações indicadas no aludido pleito.

Após, tornem os autos ao arquivo.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776112 Nr: 4656-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JANAINA DE FRANÇA BORGES, para 

devolução dos autos nº 4656-86.2015.811.0003, Protocolo 776112, 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.: 815682 Nr: 1448-60.2016.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PBCDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA ALEXANDRINA DAS 

NEVES - OAB:21607/0, JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - 

OAB:15.290/2000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JANAINA DE FRANÇA BORGES, para 

devolução dos autos nº 1448-60.2016.811.0003, Protocolo 815682, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 380814 Nr: 9113-79.2006.811.0003

 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: JOSE CARLOS DA COSTA MARQUES, MARIA 

CONCEIÇÃO MARQUES MONTEIRO, EDUARDO GOMES MONTEIRO, 

SILVANA MARIA DA COSTA MARQUES, SUZYANE AUGUSTA DA COSTA 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE TEREZA TEODORO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT, ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - OAB:12452/MT, 

ISADORA DO NASCIMENTO BARBOSA - OAB:18224, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A, RENATO GONCALVES RAPOSO - 

OAB:9892 - B/MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA BALIEGO 

BODANESE - OAB:12.115-B/ PR, ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO - 

OAB:7356-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de INVENTÁRIO do ESPÓLIO DE TEREZA TEODORO DE MELLO, 

sendo requerente e inventariante JOSÉ CARLOS DA COSTA MARQUES, 

ambos devidamente qualificadas nos autos.

Há nos autos as certidões negativas de débito federal (fl. 97), estadual (fl. 

149) e municipal (fl. 100) e Guia de Informação e Apuração de ITCD 

acompanhada do comprovante de recolhimento do tributo (fls. 111/118).

Apresentaram-se as primeiras declarações, últimas declarações com 

plano de partilha em conformidade com a legislação vigente (fls. 11/18 e 

256/263).

Em manifestação, a Fazenda Pública postulou pela intimação do 

inventariante para promover a juntada da GIA de apuração do ITCMD com 

a demonstração do recolhimento do tributo (fl. 349). Todavia, referida 

documentação já se encontra acosta aos autos às fls. 111/118.

Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados 

pela falecida TEREZA TEODORO DE MELLO, atribuindo aos nela 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.

Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Custas recolhidas. Após o trânsito em julgado se nada requerido, 

expeça-se formal de partilha em favor dos herdeiros.

Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 401483 Nr: 15004-47.2007.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: LVMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062, ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Converto o julgamento em diligência.Destarte, em que pese o 

pleito da autora pela adjudicação/partilha do suposto patrimônio adquirido 

pelo casal litigante, não constam dos autos a devida relação dos bens em 

questão que ainda remanescem sob o domínio da autora, Nesse ponto, 

registro ser insuficiente a mera juntada aleatória de documentos sem a 

devida especificação objetiva e detalhada de sua origem, destinação e 

suposto impacto financeiro suportado pela autora.Diante disso, faculto à 

autora relacionar individualmente qual patrimônio permanece sob o domínio 

da requerente capaz de viabilizar a pretensa adjudicação, devendo 

inclusive comprovar a propriedade do acervo patrimonial reclamado 

através da devida apresentação da certidão ATUALIZADA das matrículas 

dos respectivos imóveis.Deverá, ainda, a requerente apresentar de forma 

clara, objetiva e detalhada quais débitos contraídos pelo casal foram 

oportunamente quitados com esforço exclusivo da autora, demonstrando 

objetivamente a documentação pertinente capaz de corroborar todas as 

suas alegações, ressaltando, mais uma vez, que a mera juntada de 

documentos aleatórios não se presta a tal finalidade.Nesta senda, acerca 

dos débitos que ainda recaem sobre o casal, faculto à autora apresentar a 

competente planilha atualizada das quantias ainda devidas, indicando 

objetivamente a data em que foram contraídas e os respectivos credores, 

bem como apresentando a respectiva documentação comprobatória das 

alegações.Por fim, considerando o deferimento das custas ao final, 

remetam-se os autos à contadora do Juízo para fins de apurar o saldo 

devedor das custas judiciais, em seguida, intime-se a parte autora para o 

devido pagamento no prazo de trinta dias.Assinalo o prazo de trinta dias 

para que a autora providenciar o quanto determinado no presente 

decisum, sob pena de extinção.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 701775 Nr: 9753-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVONETE FERRO DE SOUZA, GILVAN DE OLIVEIRA 

FERRO, GELEUSA DE OLIVEIRA FERRO, GIVALDO DE OLIVEIRA FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, ALMAR BUSNELO - OAB:12213/MT, MARCELO 

SANTANA - OAB:7834-E, SAULO AUGUSTO C. R. BANDEIRA BASTOS - 

OAB:10525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DE JESUS CUSTODIO 

- OAB:MT/3727

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, devidamente representada, para que se 

manifeste sobre os documentos apresentados pela CERVEJARIA 

PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE às fls. 945/963, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 707863 Nr: 2681-34.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKNDO, SNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de cento e oitenta dias, 

a contar da data do protocolo da petição de fl. 86.

Susperado o lapso temporal vindicado pela exequente, intime-se para 

adotar providência apta e efetiva ao regular andamento do feito, no prazo 

de quinze dias, sob pena de extinção.

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente para fins do art. 485, §1º do 

CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 710934 Nr: 5923-98.2012.811.0003

 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: RDRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJJN, LJ, LAJ, MJ, CJ, CJ, FJA, FJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071/MT, TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS 

ANTUNES - OAB:13376/MT

 Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora para colacionar aos autos, até a 

audiência de instrução e julgamento (01/03/2018), a certidão de 

nascimento ou casamento, conforme o caso, sua e do falecido, eis que 

indispensáveis para o exame do mérito da demanda, conforme decisão de 

fl. 213v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 720891 Nr: 1924-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FXDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,Trata-se de execução de alimentos sob o rito da constrição 

patrimonial manejada por ANA LUIZA CARVALHO DIAS em desfavor de 

FRANCISCO XAVIER DIAS NETO.O feito tramitou regularmente, sendo que 

após tentativas frustradas de penhora de bens de propriedade do 

executado, aportou aos autos requerimento formulado pela parte 

exequente pugnando pelo bloqueio de ativos financeiros e de veículos de 

propriedade da pessoa jurídica CDX, Eventos, Treinamento e Assessoria 

(fls. 125/128).Defiro o pedido de penhora eletrônica vindicado pelo credor 

(fls. 125/128), porquanto nesta modalidade de penhora é observada a 

ordem cronológica do código de ritos, o qual traz os valores em dinheiro 

como ponto inicial.Necessário frisar, que, malgrado a desconsideração da 

personalidade jurídica inversa seja exceção à regra, na hipótese versada 

o empresário individual é a própria pessoa física, consequentemente, o 

seu patrimônio se confunde com o da pessoa natural e, por isto, pode ser 

atingido em ação de execução movida contra o empresário individual, sem 

a necessidade da desconsideração de sua personalidade jurídica e vice 

versa(...).Destarte, bloqueie-se o valor da execução em dinheiro 

depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em nome do 

devedor (pessoa física e jurídica), por meio do sistema 

BACENJUD.Ressaindo inexitosa a penhora, efetivei busca perante o 

sistema RENAJUD, medida também sem qualquer sucesso (extrato 

anexo).Por fim, indefiro o pedido de protesto do pronunciamento judicial, 

uma vez que o presente procedimento segue o rito da expropriação de 

bens, ou seja, é ato a ser diligenciado pela própria parte exequente, nos 

termos do que dispõe o art. 517, do CPC.Assim, intime-se a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito 

para o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 723041 Nr: 4042-52.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKNN, SNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de cento e oitenta dias, 

a contar da data do protocolo da petição de fl. 76.

Susperado o lapso temporal vindicado pela exequente, intime-se para 

adotar providência apta e efetiva ao regular andamento do feito, no prazo 

de quinze dias, sob pena de extinção.
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Em caso de inércia, intime-se pessoalmente para fins do art. 485, §1º do 

CPC.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 733371 Nr: 13390-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDDSS, LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 771, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do CPC e, via de 

consequência, procedo ao desbloqueio judicial dos veículos cuja restrição 

foi gravada eletronicamente via Renajud (fl. 59), efetivando-se a devida 

baixa, encontrando-se o extrato anexo.Sem custas e honorários ante o 

precedente deferimento da assistência judiciária gratuita. Preclusa a via 

recursal, expeça-se o competente alvará de levantamento em favor do 

executado dos valores contristados eletronicamente e arquivem-se os 

autos com as baixas estilares.Ciência ao Ministério Público.Publique-se, 

intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 414471 Nr: 10109-09.2008.811.0003

 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: MRAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIONALDO MADEIRA COSTA - 

OAB:13075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Malgrado o petitório retro, vislumbra-se que a parte exequente não deu 

cumprimento integral ao decisum de fls. 173, haja vista ser necessária a 

apresentação de planilha atualizada do débito discriminando 

especificamente os meses que se pretende executar, conforme disposto 

no art. 798, I, “b” do CPC, razão pela qual determino seja a exequente 

novamente intimada para, no prazo de cinco dias, providenciar o 

necessário ao regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Às providências.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000293-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES VIEIRA LEITE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENILDA OLIVEIRA FERREIRA OAB - RO7559 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE SAUDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

LUIZ ANTONIO VITORIO SOARES (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE SAUDE DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE (IMPETRADO)

 

PROCESSO N º 1000293-34.2016.8.11.0003 VISTO. ALCIDES VIEIRA LEITE 

ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato da 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDONÓPOLIS-MT, Sra. Izalba 

Diva de Albuquerque, e do SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO 

GROSSO, Sr. Luiz Antônio Vitório Soares, aduzindo, em síntese, que foi 

vítima de um acidente que culminou no descolamento de retina do seu olho 

esquerdo, e em razão disso necessita realizar uma cirurgia em caráter de 

urgência. Aduz que buscou atendimento médico nas cidades de Jaciara, 

Rondonópolis e Cuiabá, porém não obtive êxito, apesar de cadastrada no 

sistema do SUS, encontrando-se o seu pedido pendente de agendamento, 

sem qualquer previsão de atendimento. Informa que não possui condições 

financeiras para custear o tratamento, tampouco goza de plano de saúde 

privado, pelo que depende do sistema de saúde pública. Assim, requer a 

concessão de liminar para que seja determinada a realização do 

procedimento cirúrgico de retina e de todos os procedimentos necessários 

para o restabelecimento da sua saúde, bem como o fornecimento de 

medicamentos. É o relatório. Decido. O presente mandado de segurança 

tem como autoridade coatora o Secretário de Estado de Saúde de Mato 

Grosso. Nesse contexto, o Secretário de Estado de Saúde possui foro 

privilegiado nos termos da Constituição Estadual e Regimento Interno deste 

Tribunal de Justiça, sendo, portanto, este juízo incompetente para analisar 

e julgar o writ. A Constituição Estadual dispõe: “Art. 96: Compete 

privativamente ao Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, 

originariamente: g) o mandado de segurança e o ‘habeas data’ contra os 

atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do 

próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de 

Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, 

do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil”. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso assim dispõe: “Art. 17-B - Às Turmas de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: I - Processar e julgar: (...) 

b) os mandados de segurança singular e coletivo e o ‘habeas data’ contra 

ato do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do 

Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e 

respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de 

direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado Procurador-Geral da 

Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor da 

Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de 

Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, 

excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, 

em caso de teratologia”. Em situações semelhantes à destes autos, nesse 

sentido vem se orientando a jurisprudência do TJMT: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - EXCLUSÃO SIMPLES 

NACIONAL - PORTARIA 333/2013 - ATO SUPOSTAMENTE PRATICADO 

PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA - COMPETÊNCIA DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 96, I, “G”, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E 

ART. 17-B, I, “B”, DO RI/TJMT) - LIMINAR DEFERIDA POR JUIZ 

INCOMPETENTE DE PRIMEIRO GRAU - NULIDADE DA DECISÃO 

RECONHECIDA DE OFÍCIO. Nula é a decisão proferida por Juízo 

incompetente. Cabe ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso o julgamento de 

mandado de segurança impetrado contra o Secretário de Estado de 

Fazenda, nos exatos termos dos artigos 96, inciso I, alínea “g”, da 

Constituição Estadual, e 17-B, inciso I, alínea “b”, do RI/TJMT. Reconhecida 

a incompetência absoluta do Juízo da Primeira Instância é de ser declarada 

a nulidade da decisão agravada” (AI 3418/2015, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015). “APELAÇÃO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRELIMINAR DE - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – 

ATO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO GOVERNADOR E SECRETÁRIO 

DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

(ART. 96, I, “G”, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E ART. 17-B, I, “B”, DO 

RI/TJMT) – FEITO JULGADO PELO JUÍZO A QUO - NULIDADE DOS ATOS 

DECISÓRIOS – ART. 113, §2º, DO CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – 

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO – REMESSA AO ÓRGÃO 

COLEGIADO COMPETENTE. Cabe ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso o 

julgamento de mandado de segurança impetrado contra o Governador do 

Estado e Secretário de Estado, nos exatos termos dos artigos 96, inciso I, 

alínea “g”, da Constituição Estadual, e 17-B, inciso I, alínea “b”, do RI/TJMT. 

Reconhecida a incompetência absoluta do Juízo da Primeira Instância e 

declarada a nulidade das decisões por ele prolatadas, impõe-se proceder 

à nova autuação e distribuição do processo para a Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas por força do que determina o Regimento Interno desta 

Corte” (Ap 4523/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 10/11/2014). 

Com essas considerações, nos exatos termos dos artigos 96, inciso I, 

alínea “g”, da Constituição Estadual, e 17-B, inciso I, alínea “b”, do RI/TJMT, 

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 ao 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, sexta-feira, 19 de janeiro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000249-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA ANDREATTA CORAZZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON CLAYTON PESTANA OAB - MT16728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

PROCESSO N º 1000249-15.2018.8.11.0003 VISTO. CINTHIA ANDREATTA 

CORAZZA ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato 

do PRESIDENTE DO DETRAN DE MATO GROSSO, Sr. ARNON OSNY 

MENDES LUCAS, aduzindo, em síntese, que houve violação de direito 

líquido e certo, já que referida autoridade praticou ato ilegal ao negar a 

emissão do licenciamento anual de seu veículo, exigindo o pagamento de 

multas de trânsito. Informa que é proprietária do veículo TOYOTA HILUX 

SW4 SRV4X4, ano 2015, modelo 2015, cor branca, placa QBP 6550, 

renavam 01069079704, e que tomou conhecimento da existência de 

diversas multas de trânsito em seu nome no ano de 2016, das quais muito 

já haviam esgotado o prazo recursal, motivo pelo qual demandou 

judicialmente em face do impetrado. Aduz que no segundo semestre de 

2017, foi alvo de novas multas, sem, contudo, ser devidamente notificada, 

pelo que foi necessário o ajuizamento de nova ação. Assevera que já 

providenciou o pagamento de todos os tributos/impostos do veículo 

alusivos ao ano de 2018, porém foi impedida de retirar o documento, sob o 

argumento de que devia quitar as multas existentes. Assim, requer a 

impetrante a concessão de liminar, para o fim de determinar que o 

impetrado providencie a emissão do documento do veículo citado, 

referente ao ano de 2018. 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 a impetrante indicou 

como autoridade coatora o PRESIDENTE DO DETRAN DE MATO GROSSO, 

com sede em Cuiabá/MT. Logo, a competência para processar e julgar o 

presente mandado de segurança é 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, quinta-feira, 18 de 

janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003895-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO MENDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO A DRª TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI , representando o 

polo ativo, para manifestar-se nos autos , requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005179-47.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO AO DRº JULIO ALMEIDA DE SOUZA, representando o polo 

ativo, para manifestar-se nos autos , requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009474-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1009474-93.2017.811.0003 VISTO. ZURICH MINAS BRASIL 

SEGUROS SA ajuizou ação anulatória com pedido de tutela de urgência 

antecipada em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em 

síntese, que foi multada pelo PROCON de Rondonópolis, no valor total de 

R$ 7.006,50 (sete mil e seis reais e cinquenta centavos), em razão da 

Reclamação formalizada pela segurada Aparecida Xavier da Silva (FA n. 

01114-0003.401-1) ter sido julgada procedente. Informa que a segurada 

pretendia a troca da TV 32 Semp Toshiba Slim Led HD adquirida em 

08/07/2013, pois teria apresentado defeito após a aquisição. Alega ter 

apresentado defesa no procedimento administrativo, esclarecendo que 

atendeu a segurada por duas vezes, sendo que na primeira oportunidade 

foi constatada a existência de defeito na placa principal do aludido 

produto, pelo que a mesma foi devidamente trocada; já na segunda 

ocasião não foi encontrado qualquer defeito no produto. Assevera que 

demonstrou à parte ré que ao Seguro Garantia Estendida cabe reparar o 

produto que vier a apresentar defeito e, somente diante da impossibilidade 

de reparo, autorizar a troca. No entanto, por entender que houve prática 

abusiva, o requerido imputou multa em seu desfavor. Assim, requer a 

concessão de tutela provisória de urgência, para o fim de determinar a 

suspensão imediata da decisão ora combatida e, consequentemente, a 

suspensão da exigibilidade da multa por ela imposta, bem como de 

eventual inscrição do nome da autora na dívida ativa. Intimada, a parte 

autora comprovou o pagamento das custas judiciais (Id. 10923218 e 

10741429). É o relatório. Decido. De acordo com o Código de Processo 

Civil, 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 (art. 300). No caso dos autos, verifica-se que a 
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autora foi multada em razão de não ter comparecido à audiência 

designada pelo PROCON, apesar de devidamente notificada, conforme 

decisão administrativa acostada no Id. 10729736, p. 7/10. Pelo conjunto 

probatório trazido os autos, verifica-se que a tutela de urgência pretendida 

não deve ser acolhida. Isso porque, sopesados os argumentos levantados 

pela autora, pode-se afirmar que suas assertivas são incapazes de 

produzir o juízo de probabilidade necessário ao deferimento da tutela de 

urgência, notadamente quando sobre os atos da Administração incide o 

princípio da legalidade e da presunção de veracidade. A irresignação da 

parte não se revela suficiente para demonstrar a verossimilhança das 

alegações da autora, visto que inexiste prova segura a comprovar de 

plano o seu direito, pois, ao que consta, a multa é válida e aplicada em 

razão de processo administrativo regular, no qual a requerente foi 

devidamente notificada e exerceu a ampla defesa e o contraditório. Além 

disso, a inscrição da autora na Dívida Ativa não atrapalha a condução 

normal de seus negócios, pois inúmeras empresas, de grande porte, 

possuem débitos inscritos na Dívida Ativa, e nem por isso deixam de 

exercer suas atividades. Dessa forma, a tutela de urgência almejada não 

merece acolhida, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos 

legais, não só por ausência da probabilidade do direito da autora, como 

também pela ausência de perigo de dano. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de 

conciliação ou mediação, porque a matéria não admite a autocomposição, 

nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar 

com conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de 

conciliação ou mediação. Também não se pode esquecer que ao designar 

inutilmente a audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que 

viola o princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a 

resolução da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração 

razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, CITE-SE o 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS para oferecer resposta escrita, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, 

não sendo contestada a ação, será considerado(a) revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo(a) 

autor(a) (art. 344 do CPC). Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 19 de 

janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006100-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA CRISTINA FERREIRA SODRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS OAB - MT14268/B 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

VISTO. ZÉLIA CRISTINA FERREIRA SODRÉ ajuizou ação de 

restabelecimento do auxilio doença e sua conversão em aposentadoria 

por invalidez, c/c pedido de antecipação de tutela, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que é 

segurada da Previdência Social por ter contribuído na qualidade de 

empregada e que em virtude de um acidente de trânsito recebeu auxílio 

doença 8/5/2014 a 25/5/2015, quando foi encaminhada para o núcleo de 

reabilitação profissional. Alegou que teve dificuldade para concluir o curso 

de reabilitação e que o próprio núcleo de reabilitação encaminhou a autora 

para avaliação e tratamento pela equipe de fisioterapia. Relata que os 

médicos particulares a diagnosticou com limitação de movimento do 

tornozelo esquerdo por sequela de fratura e pressão – CID S 82 e F2.0. 

Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para que o requerido 

conceda o benefício do auxílio doença acidentário. No mérito, pugnou pela 

conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez acidentária. 

Realizada perícia médica, o laudo foi juntado às fls.50/53 do PDF. Citado, o 

requerido apresentou contestação e alegou perda parcial do objeto, 

porque benefício de auxílio doença nº 6061249750 se encontra ativo 

desde 8/5/2014. No mérito, rechaçou os argumentos apresentados pela 

autora, ressaltando que para a concessão do benefício por ela pleiteado 

seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos na lei 

previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso destes 

autos. Requereu o julgamento de total improcedência dos pedidos 

formulados na exordial (fls.56/63). A autora impugnou a contestação, 

refutando os argumentos da defesa e ratificando os termos da inicial (fls. 

69/72). A autora peticionou nos autos informando que foi reabilitada na 

função de operadora de caixa, porém não consegue exercer a atividade 

nessa área porque as dores se agravam, porém, em 28/9/2016 a autora 

foi convocada pelo INSS para realizar uma nova perícia quando ao final o 

perito cessou seu benefício com data retroativa, alegando que já havia 

sido reabilitada. Por essa razão, requereu que seja reativado o benefício 

até que se recupere totalmente (fls. 82/84). Intimadas as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, a autora informou que 

não tem outras provas para produzir além das existentes nos autos (fls. 

98 do PDF). O INSS não se manifestou (certidão de fls. 99 do PDF). É o 

relatório. Decido. O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. PRELIMINAR DE PERDA DO 

OBJETO. De início, afasto a preliminar de perda parcial do objeto, tendo em 

vista que o extrato do CNIS – cadastro Nacional de Informações Sociais 

revela que o auxílio doença nº 60.6.124.975-0 foi cessado em 11/5/2016 

(fls. 64 do PDF), havendo, portanto, interesse de agir no pedido de 

restabelecimento do referido auxílio. MÉRITO. Pelo exame dos autos, anoto 

que a autora busca, inicialmente, a condenação do INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social para o fim de ser restabelecido o pagamento do 

benefício auxílio doença e a sua conversão em aposentadoria por 

invalidez, sob a alegação de que estaria incapacitada para o trabalho em 

razão das sequelas advindas de acidente de trabalho. Pois bem. O 

benefício de auxílio doença pretendido está disciplinado no Art. 59 da Lei 

8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja 

incapacitado para o trabalho ou para a sua atividades habituais por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período de carência 

respectivo, equivalente a doze contribuições mensais, verbis: “Art. 59. O 

auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para 

o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos.” Em conformidade, ainda, com a redação expressa do 

artigo 42 da Lei nº 8.213/91, para a implementação do benefício da 

aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado seja, depois de 

cumprido o período de carência, quando for o caso, incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de trabalho que lhe garanta a 

subsistência. “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.” 

Sopesando os elementos de prova acostados aos autos, convenci-me de 

que a autora não preenche os requisitos para a aposentadoria por 

invalidez ou, ainda, para o auxílio doença acidentário. Com efeito, o exame 

pericial realizado pela médica, Erika Alves Coimbra Lhermitte em 

18/11/2015, sob o crivo do contraditório, apontou que a autora apresenta 

fratura de tíbia e fíbula e osteossíntese com placa parafusos metálicos. 

Apresenta marcha alterada devido a lesão. Há também diagnóstico de 

depressão (item 1.3 de fls. 51). A expert consignou, ainda, que há 

incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual (analista de 

crédito), podendo realizar outras funções, tendo a pericianda, inclusive, 

realizado a reabilitação no INSS, fazendo o curso de operadora de caixa, 

porém sem assistir as aulas (tens 2.1, 3, 4 e 4.2). Observo que, no 

contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, elaborada por 

profissional hábil e isento apresenta-se como o elemento de prova mais 

concreto para o desate dos pontos controvertidos. Assim, na esteira 

destas conclusões, entendo que a demandante não tem, neste momento, 

direito à percepção de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez 

acidentária, porquanto não houve a demonstração da incapacidade total 

para o trabalho. Pelo contrário, no laudo da perícia médica revelou a 

possibilidade de reabilitação e que o processo já foi realizado pelo INSS. 

Como se vê, autora pode, ainda, voltar ao mercado de trabalho 

desempenhando qualquer outra função, considerando que é jovem (29 

anos de idade), possui instrução (2ª grau completo) e a lesão no tornozelo 

não a impede de exercer atividade remunerada. Além disso, em razão do 

caráter temporário do auxílio doença, não há como determinar que a 

autarquia permaneça pagando o auxílio doença a autora quando esta 

reúne condições para exercer atividade que lhe garanta a subsistência, 

como no caso dos autos. Nesse sentido: “ACIDENTARIA - LESÕES POR 

ESFORÇOS REPETITIVOS INCAPACIDADE FUNCIONAL NÃO 
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COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA. Atestado pelo laudo pericial que as 

lesões ostentadas pela autora não geram qualquer restrição funcional, 

não há razão para se conceder amparo acidentado. Apelação improvida.” 

(TJSP APL 994082186451 SP, Relator: Luiz de Lorenzi, Órgão julgador: 16ª 

Câmara de Direito Público, Julgamento: 29/06/2010, Publicação: 

12/07/2010). Assim, justificada a cessação do benefício pela autarquia 

previdenciária, eis que ausentes os requisitos ensejadores de seu 

pagamento, em decorrência da inexistência de incapacidade laboral da 

autora. Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

ZÉLIA CRISTINA FERREIRA SODRÉ contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL. Isenção do pagamento de custas e quaisquer 

verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo único da Lei nº 

8.213/91). Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos. P. R. I. 

C. Rondonópolis-MT, sexta-feira, 19 de janeiro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001802-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAICK VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1001802-34.2017.8.11.0003 VISTO MAICK VIEIRA DE 

SOUZA ajuizou AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em 

síntese, que, em 29/12/2016, foi preso em cumprimento ao mandado de 

prisão preventiva nº 90604, expedido pelo juízo da Vara Única Criminal da 

Comarca de Primavera do Leste – MT, nos autos do processo de nº 

1854-81.2013.811.0037, código nº 119446. O autor qualifica a sua prisão 

como ilegal, tendo em vista que no curso da ação penal restou 

comprovado, por meio do Laudo de Confronto Papiloscópico nº 

2.934/2013/ CICRI – POLITEC, que é pessoa totalmente distinta do real 

autor dos crimes que culminaram na aludida ação penal. Segundo o autor, 

em abril de 2013, comprovou-se no mencionado processo, que um dos 

réus, TIAGO DE CARVALHO, portador do RG nº 2111.657-1, SSP/MT, se 

fez passar perante a autoridade policial pelo Requerente, e tal crime 

somente fora descoberto por meio de confrontamento de impressões 

digitais, culminando na real identidade do infrator. Entretanto, o Ministério 

Público recebeu os autos em 18/10/2013, e, mesmo ante a notória 

divergência apontada pelo laudo, o qual comprovou que o Requerente não 

era a mesma pessoa do réu constante no feito de código nº 119446, o 

promotor de justiça ignorou tal informação e solicitou a citação de pessoa 

divergente do autor dos crimes, qual seja, Maick Vieira de Souza, ora 

demandante. Na sequência, o Promotor de Justiça requereu a prisão 

preventiva do Requerente em razão de descumprimento de medidas 

cautelares pelo réu Tiago de Carvalho, cujo pedido foi deferido, 

culminando na prisão ilegal do Requerente em 29/12/2016. Esclarece que 

“Tão somente em 31/12/2016, foi deferido o pleito vindicado pelo 

Requerente pelo juízo plantonista da Comarca de Primavera do Leste – MT, 

cuja decisão destacou que NEM O MINISTÉRIO PÚBLICO, TAMPOUCO OS 

MAGISTRADOS que atuaram anteriormente no feito se manifestaram 

acerca do erro indicado pelo laudo pericial, cujo teor consignou 

transparentemente que o Requerente não era a mesma pessoa do réu 

naquele feito”. Em razão disso, o autor requereu a condenação ao réu no 

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e ao 

pagamento de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) referente às 

despesas que teve para contratar um advogado para postular sua 

liberdade. Citado, o Estado de Mato Grosso sustentou ausência do dever 

de indenizar, pois eventual cumprimento de mandado de prisão por parte 

da Polícia Judiciária Civil, não caracteriza responsabilidade do Estado no 

tocante ao ato de seu agente, visto que se encontrava no estrito 

cumprimento de um dever legal (mandado de prisão), descaracterizando 

eventual ilicitude do ato. O réu alegou, ainda, que no tocante à eventual ato 

do Poder Judiciário que possa ter acarretado suposta prisão indevida, é 

certo que, quanto tratar-se de responsabilidade civil do Poder Público 

decorrente do efetivo exercício da função jurisdicional, o entendimento 

dominante na doutrina e na jurisprudência é pela não aplicação da regra 

de responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da CF, limitando-se 

a imputação de responsabilidade ao ente público nos casos de dolo, 

fraude ou culpa grave, inexistindo qualquer comprovação de tais 

requisitos. O autor impugnou a contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa. Intimadas para especificarem as provas, as partes informaram 

que não possuem interesse em produzir provas adicionais e requereram o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, inciso I, do Código 

de Processo Civil. É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostram suficientes para o seu deslinde. O Estado de 

Mato Grosso, na condição de pessoa jurídica de Direito Público interno, 

tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 

6°, da Constituição Federal, segundo o qual: “As pessoas jurídicas de 

direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa”. Tratando-se de ato praticado no exercício da 

função (típica) jurisdicional, o entendimento dominante na doutrina e na 

jurisprudência é de não aplicação da regra de responsabilidade objetiva, 

mas sim a modalidade subjetiva, exigindo-se, ainda, a verificação do dolo, 

fraude ou culpa grave no agir estatal, elementos estes típicos da 

Responsabilidade Aquiliana. Isso ocorre porque o exercício da função 

jurisdicional é uma das faces da manifestação soberana do Estado, a qual 

lhe rende uma série de prerrogativas, dentre elas o regular exercício do 

poder de polícia. O cerceamento da liberdade de ir e vir, a propósito, é uma 

das manifestações mais gravosas do exercício da soberania estatal. Na 

hipótese, decretou-se de forma indevida, ilegal e danosa a prisão do autor 

no processo criminal nº 1854-81.2013.811.0037, código nº 119446, eis 

que, segundo sustentou o autor, a prisão foi decretada em razão de falha 

grave cometida pelo agente do Ministério Público e pelo próprio 

Estado-Juiz. Da leitura da exordial e contestação, pode-se concluir que os 

fatos constantes das versões apresentadas são incontroversos: a) “Em 

29/12/2016 o Requerente teve sua liberdade constrita ante ao 

cumprimento do mandado de prisão preventiva nº 90604, expedido pelo 

juízo da Vara Única Criminal da comarca de Primavera do Leste – MT, nos 

autos do processo de nº 1854-81.2013.811.0037, código nº 119446”; b) 

“Entretanto, demonstrar-se-á, que a prisão do Requerente foi eivada de 

ilegalidade, tendo em vista que no curso da ação penal suso mencionada, 

restou inexoravelmente comprovado, especialmente às fls. 75/79, por meio 

do Laudo de Confronto Papiloscópico nº 2.934/2013/ CICRI – POLITEC, 

elaborado por expert vinculado ao próprio Requerido, que o Requerente é 

pessoa distinta do real autor dos crimes que culminaram na aludida ação 

penal”. Neste ponto, merece ser destacada a manifestação da magistrada 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNAHGEN que revogou a prisão ilegal do 

autor: “Ao examinar os autos, verifica-se que às fls. 75/79 o laudo 

informado pela magistrada de Rondonópolis e, embora o Ministério Público 

tenha tido vista dos autos após a juntada do referido laudo, não houve 

manifestação sobre o erro indicado seja pelo Parquet, seja pelos 

magistrados que atuaram no feito posteriormente. A fim de evitar que a 

pessoa errada continue presa, enquanto se aguarda o exame pelo Juízo 

competente sobre resultado do laudo em questão, determino a liberdade 

provisória de Maick Vieira de Souza”. Observa-se que o autor teve sua 

prisão requerida e decretada, após o verdadeiro criminoso ter utilizado 

seu nome, quando se apresentou perante a polícia. Verifica-se, ainda, que 

o Ministério Público e o próprio Estado-Juiz incorreram em omissão 

procedimental grave, decorrente da inobservância do Laudo de Confronto 

Papiloscópico nº 2.934/2013/ CICRI – POLITEC, onde constava que o 

Requerente é pessoa distinta do real autor dos crimes que culminaram na 

aludida ação penal. Assim, o descumprimento de uma formalidade 

processual essencial deu causa à falha judicial grave, que importou na 

prisão de um terceiro alheio aos fatos investigados. Portanto, é patente a 

ilegalidade da prisão do autor. Em sendo ilegal a prisão, não há falar 

sequer na possibilidade de terem os policiais agidos no estrito 

cumprimento do dever legal ou que não houve erro judicial. Saliente-se que 

a pretensão do autor encontra respaldo no artigo 5º, incisos X e LXXV, da 

Constituição Federal, uma vez que sofreu ofensa à honra em decorrência 

da prisão ilegal e arbitrária levada a efeito. Assim, cabe ao Estado em 

obediência ao princípio da responsabilidade objetiva, previsto no artigo 37, 

§ 6º, da Constituição Federal, o dever de recompor o dano moral 
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experimentado pelo requerente. No tocante ao quantum arbitrado a título 

de dano moral, é certo que deve atingir o seu propósito, qual seja, de 

punição em relação aos infratores e de compensação em relação à vítima. 

Para tanto, na fixação do quantum indenizatório, deve-se respeitar os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se afastando de seu 

caráter dúplice, qual seja, deve-se punir o lesante de modo que lhe sirva 

como um desestímulo em reiterar sua conduta e, ainda, servir de 

compensação à vítima pelo dano que lhe fora causado. Também se deve 

levar em conta a situação econômica das partes, impedindo-se o 

enriquecimento ilícito, porém, com a preocupação de que o valor arbitrado 

venha a repercutir no patrimônio do lesante para que esse, realmente, se 

veja desestimulado a reincidir na conduta. Atendendo a esses 

balizamentos, principalmente ante o critério da razoabilidade, fixo o dano 

moral em valor correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A 

ocorrência do dano material também restou evidenciado, pois o autor teve 

que contratar um advogado para requerer em juízo a revogação de uma 

prisão ilegal, desembolsando o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais), conforme se vê no recibo de fls. 268 PDF. Com essas 

considerações, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por MAICK VIEIRA 

DE SOUZA e condeno o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao autor o 

valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), de danos materiais, 

além R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral, devendo os 

danos morais serem corrigidos segundo o índice oficial da caderneta de 

poupança (Taxa Referencial – TR), a partir da data da sentença (súmula 

362 STJ), acrescido de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis 

à caderneta de poupança, incidindo a partir da data do evento danoso 

(29/12/2016), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação 

dada pela Lei nº 11.960/2009. A partir da expedição do precatório, incidirá 

tão somente correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores 

definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das 

ADIs nºs 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário 

nº 870.947/SE. Isento o Estado de Mato Grosso das custas processuais, 

nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01. No entanto, condeno 

o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte autora, no importe de 10% (dez) por cento sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo 

Civil. Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, porque o 

valor da condenação é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, nos 

termos do art. 496, § 3º, II, do CPC. P.R.I.C. Rondonópolis, 22 de janeiro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001721-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZON ALVES AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

VISTO. ELIZON ALVES AMORIM ajuizou ação de concessão de auxílio 

acidente com pedido de tutela antecipada em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que em 

2015, sofreu um acidente de trabalho que resultou amputação parcial do 

1º dedo da mão esquerda (polegar) e lesão do 3º dedo da mesma mão. 

Destaca que, em virtude do acidente, recebeu o auxílio doença por 

acidente de trabalho nº 611.843.996-0, mas a autarquia cessou o 

benefício de auxílio doença e não concedeu o auxílio acidente que lhe era 

de direito, tendo em vista que a capacidade laborativa do autor foi muito 

afetada. Assim, requereu a concessão do benefício do auxílio acidente 

desde a data da cessação do auxílio doença, em 20/4/2016 (fls. 4/11 do 

PDF). O pedido de tutela antecipada foi indeferido pela decisão de fls. 

52/53 do PDF. Citado o INSS não apresentou contestação (certidão de fls. 

58 do PDF). Intimadas as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, o autor informou que não deseja produzir outras 

provas além das existentes nos autos (fls. 62 dp PDF). O INSS deixou 

transcorrer o prazo sem se manifestar (fls. 63 do PDF). É o relatório. 

Decido. Pelo exame dos autos, anoto que o autor busca a concessão do 

benefício auxílio acidente, sob a alegação de redução da sua capacidade 

laborativa para o exercício da atividade que antes desempenhava em 

decorrência do acidente de trabalho sofrido. O benefício previdenciário 

pretendido pelo autor encontra previsão na Lei nº 8.213/91, em seu artigo 

86, in verbis: “Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como 

indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia”. Conforme se depreende da redação do art. 86 da Lei n.º 

8.213/91, para que seja concedido o auxílio acidente, necessário que o 

segurado tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência de 

acidente de qualquer natureza. No caso dos autos, é fato incontroverso 

que o autor sofreu acidente de trabalho que resultou na amputação 

traumática de parte do dedo, conforme se infere do CAT – Comunicação 

de Acidente de Trabalho (fls. 23 do PDF). O laudo médico pericial do INSS, 

realizado em 31/1/2017, aponta que o requerente apresenta lesão antiga 

devido acidente de trabalho com amputação de falange distal de polegar 

esquerdo e lesão em 3º dedo da mesma mão, sendo que o segundo dedo 

apresenta perda de movimentos. A lesão está consolidada e estabilizada 

(fls. 37 do PDF). Note-se que, na esteira da interpretação do artigo 86, 

tenho que o acidente de trabalho que resultou na lesão referida no laudo 

pericial causou a redução da capacidade laborativa do requerente (perda 

de movimento). Ademais, o autor sofreu acidente de trabalho, ficando com 

sequela (amputação parcial do polegar esquerdo) e, em razão de tal 

circunstância, encontra-se em evidente desvantagem, quando comparado 

com outros trabalhadores sem qualquer limitação, mormente em um 

mercado de trabalho extremamente competitivo como o atual. Por evidente, 

o trabalhador acidentado sabe de sua situação de inferioridade 

relativamente aos demais colegas sem qualquer imperfeição, com o que, 

cabível uma compensação, ainda mais quando reconhecida a 

irreversibilidade da sequela que, sem dúvida, demanda maior esforço de 

sua parte para o desempenho das funções habituais. Nesse sentido: 

“AÇÃO ACIDENTÁRIA. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO DEDO POLEGAR DA 

MÃO DIREITA. PERÍCIA QUE NEGA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE 

LABORAL. CONCLUSÃO EQUIVOCADA. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. 

RECURSO PROVIDO. É equivocada a conclusão pericial que nega a 

existência de redução da capacidade laboral de obreiro que, em acidente 

típico, sofreu a amputação parcial de dedo da mão, pois que "a mão 

funciona como um conjunto harmônico, em que cada um dos dedos tem 

função própria e ajuda os outros na tarefa de apreensão dos objetos, 

movimentação e posicionamento das estruturas a serem trabalhadas e 

manuseadas. A alteração funcional de um deles acarreta o dispêndio de 

energia" (RT 700/117). A perda parcial, mesmo mínima de dedos da mão, 

rende ensejo à percepção do auxílio-acidente.” (TJSC - AC 475662 SC 

2010.047566-2, Relator Newton Janke, Órgão Julgador: 9/8/2011, 

Segunda Câmara de Direito Público, Julgamento: 9/8/2011). Destarte, em 

razão da redução da capacidade laborativa, o autor faz jus ao auxílio 

acidente postulado na inicial. Quanto à data de início da concessão do 

benefício, a rigor, o auxílio acidente é devido a partir do dia da cessação 

do auxílio doença, independentemente de qualquer remuneração ou 

rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua cumulação com 

qualquer aposentadoria, nos termos do disposto do § 2º, do art. 86, da Lei 

nº 8.213/91. In casu, o requerente recebeu auxílio doença por acidente do 

trabalho até o dia 20/4/2016, por meio do NB 611.843.996-0 (fls. 27 do 

PDF), de modo que o benefício de auxílio acidente deve ser concedido a 

partir do dia seguinte ao da cessação do referido auxílio doença, ou seja, 

21/4/2016. O auxílio acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento 

do salário de benefício e será devido até a véspera do início de qualquer 

aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, na forma prevista no § 

1º da lei de regência. Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na inicial por ELIZON ALVES AMORIM, para condenar o 

requerido INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL a implantar o 

benefício auxílio acidente, em favor do autor, a partir do dia seguinte ao da 

cessação do auxílio doença NB 611.843.996-0 (20/4/2016), ou seja, 

21/4/2016. Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção 

monetária, segundo o índice oficial da caderneta de poupança (Taxa 

Referencial – TR), a partir do vencimento de cada parcela, bem como de 

juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de 

poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. A partir da data da 

expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária, pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da 

decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, 

em 25/3/2015, nos autos das ADIs nºs 4.357 e 4.425, e entendimento 

firmado no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE. Sem custas, em face do 

art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o Réu. Condeno o 
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INSS ao pagamento das despesas processuais (honorários periciais 

custeados pelo autor mediante comprovação) e de honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, com 

fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil. Em atenção 

ao artigo 1.288 da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício 

ora concedido: NOME DO SEGURADO: Elizon Alves Amorim BENEFÍCIO 

CONCEDIDO: Auxílio Acidente RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada 

pelo INSS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 21/4/2016- Dia seguinte ao 

da cessação do benefício de auxílio doença nº 611.843.996-0 Esta 

sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da 

condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 

1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC). P. R. I. C. 

Rondonópolis-MT, sexta-feira, 19 de janeiro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001468-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIONEI HENRIQUE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE BORGES CORDEIRO OAB - MT20206/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1001468-97.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ELCIONEI HENRIQUE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO VISTO Intime-se a parte autora para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 22 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004357-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER CLAUDIO FLORES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1004357-24.2017.8.11.0003 REQUERENTE: JANDER CLAUDIO FLORES DE 

ARAUJO REQUERIDO: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE RONDONOPOLIS, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS VISTO O autor não 

comprovou a impossibilidade de pagar as custas processuais. Pelo 

contrário, há nos autos indícios de que ele tem condições de financeiras 

de arcar com as despesas processuais.No mês de junho de 2015, o autor 

pagou o valor de R$ 3.065,04, somente de energia. Quem é pobre na 

forma da lei, não paga mais de 03 (três) salários mínimos só de energia. 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 22 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010124-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DE LOURDES ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LUCAS BERNARDI OAB - MT16920/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1010124-05.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de mandado 

de segurança impetrado por ROSENIL DE LOURDES ARAÚJO contra ato 

do SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO MATO GROSSO, Sr. 

Luiz Soares, requerendo a concessão de liminar para determinar a 

imediata realização da cirurgia de Embolização de Aneurisma de 

Comunicante Posterior Esquerda ou a liberação do valor de R$ 71.207,34 

(setenta e um mil, duzentos e sete reais e trinta e quatro centavos), para 

custear o procedimento a ser realizado no LACIC – Laboratório de 

Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista de Cuiabá. Por meio da 

decisão de Id. 11085119 foi declarada a incompetência deste Juízo para 

processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos 

para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A impetrante requereu a 

desistência da ação (Id. 11122944). É relatório. Decido. Nas ações de 

mandado de segurança é possível formular pedido de desistência a 

qualquer tempo, independente da anuência do impetrado e mesmo quando 

já proferida decisão de mérito. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. 

HOMOLOGAÇÃO. Desistência de mandado de segurança. Possibilidade de 

sua ocorrência, a qualquer tempo, independentemente da anuência do 

impetrado, ainda quando já proferida decisão de mérito. Precedente do 

Tribunal Pleno. Agravo regimental não provido. (RE-AgR 411477 / PI - 

PIAUÍ, Relator(a): Min. EROS GRAU, Julgamento: 18/10/2005, Órgão 

Julgador: Primeira Turma, Publicação DJ 02-12-2005, PP-00009). Com 

essas considerações, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Sem 

custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e 

honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se. P. R. I. C. Rondonópolis, segunda-feira, 18 

de dezembro de 2017. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010198-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DE LOURDES ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LUCAS BERNARDI OAB - MT16920/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1010198-97.2017.811.0003 VISTO. ROSENIL DE 

LOURDES ARAÚJO ajuizou ação de obrigação de fazer para cumprir o 

dever político-constitucional de prestar serviços de saúde c/c antecipação 

de tutela específica em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

aduzindo, em síntese, que necessita realizar o procedimento de 

EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA DE COMUNICANTE POSTERIOR 

ESQUERDA, em caráter de urgência. Informa que deu entrada no Hospital 

Regional de Rondonópolis no dia 24 de novembro de 2017, e que após ser 

submetida ao exame de Angiografia no dia 30 de novembro de 2017, foi 

identificado um aneurisma de artéria comunicante posterior esquerda, 

razão pela qual foi solicitado tratamento específico de Embolização de 

Aneurisma de Comunicante Posterior Esquerda. Alega que tal solicitação 

foi encaminhada para a Central de Regulação do SUS, porém não há data 

prevista para realização da cirurgia, pois a referida Central não 

apresentou qualquer posicionamento acerca do procedimento até o 

momento. Acrescenta que corre risco de ressangramento e suas 

complicações, incluindo óbito. Assim, requereu a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata realização da 

cirurgia de EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA DE COMUNICANTE POSTERIOR 

ESQUERDA ou a liberação do pagamento no valor de R$ 71.207,34 

(setenta e um mil, duzentos e sete reais e trinta e quatro centavos), para 

custear o procedimento a ser realizado no LACIC – Laboratório de 

Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista de Cuiabá. A tutela de 

urgência foi deferida pela decisão de Id. 11168420. A autora informou que 

na data do ajuizamento da ação apresentou piora em seu quadro clínico, 

tendo sido transferida no dia seguinte para a UTI do Hospital Municipal São 

Benedito de Cuiabá/MT. Asseverou que no dia 20 de dezembro de 2017, a 

cirurgia de Aneurisma Cerebral foi realizada. Ao final, requereu a extinção 

do feito, em razão da realização da cirurgia (Id. 11252062). É o relatório. 

Decido. Analisando os presentes autos, resta clara a perda do objeto 

desta demanda, uma vez que a pretensão da autora foi atendida 

independentemente da decisão que concedeu a tutela antecipada. Com 

efeito, a decisão que concedeu a tutela de urgência foi proferida no dia 

15/12/2017; porém, na data de 14/12/2017 a autora foi transferida para UTI 

do Hospital Municipal São Benedito de Cuiabá/MT, e realizou a cirurgia 

necessária em 20/12/2017, conforme noticiado no Id. 11252062, ou seja, 

antes da concessão da tutela, a autora já havia sido transferida para 

realização do procedimento adequado. Deste modo, não há nenhum 
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interesse processual no prosseguimento da ação, que deve ser julgada 

extinta sem resolução do mérito. Neste sentido, eis os seguintes julgados 

selecionados por Alexandre de Paula, em seu Código de Processo Civil 

Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, pág. 14: “O interesse de agir deve existir 

no momento em que a sentença for proferida. Se ele existir no início da 

causa, mas desaparecer naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta 

de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, 

res. Des. Leite Cintra; JTJSP 163/9)” “O interesse processual, cuja 

existência é indispensável, se existiu no início da causa, mas não está 

presente no momento da sentença, motiva a rejeição da ação” (Ac. un. da 

2.ª Câm. do TJSP de 07.02.1995, na Ap 200.351-1, rel. Des. Vasconcellos 

Pereira: JTJSP 173/126)” Com essas considerações, diante da carência da 

ação decorrente da falta de interesse processual, julgo extinto o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, porquanto verificada a perda do objeto da demanda. Torno 

sem efeito a decisão liminar de Id. 11168420. Sem custas e honorários 

advocatícios. Transitado em julgado, arquivem-se. P. R. I. C Rondonópolis, 

terça-feira, 09 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008250-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. O. Z. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DENISE SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - 616.620.971-15 

(REPRESENTANTE)

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA CONCEICAO SADDI (LITISCONSORTES)

 

Processo: 1008250-23.2017.811.0003 VISTO. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando o motivo da produção da prova e indicando os fatos 

a serem provados, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 

terça-feira, 16 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000190-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCEIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N° 1000190-27.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

ordinária proposta por JUCEIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO. A autora atribuiu à causa o valor de R$ 

2.713,28 (dois mil0 setecentos e treze reais e vinte e oito centavos). É o 

relatório. Decido. A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos estados, distrito federal e 

municípios, consigna, no artigo 2º, a sua competência, que resta limitada 

às causas não excedentes do valor de 60 salários mínimos, conforme a 

seguir transcrito: “Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de 

mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, 

populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as 

demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas 

sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 

autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que 

tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a 

servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. 

(...)” A matéria posta em discussão na demanda não se inclui nas 

exceções previstas na mencionada lei, e, ainda, o valor da causa desta 

ação (R$ 2.713,28) encontra-se dentro limite imposto, o que afasta a 

competência deste juízo. Em março do ano de 2014, o Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso publicou a resolução nº 004/2014/TP, a qual, 

dentre outras disposições, resolve: “Art. 1º. As causas referentes à Lei 

Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, 

conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados; II – 

nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em 

funcionamento.” Dessa forma, considerando que nesta comarca inexiste 

Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência para processar e 

julgar o feito é do Juizado Especial Cível. Com essas considerações, em 

atendimento a Resolução nº 004/2014/TP, publicada em 28.3.2014, que 

dispõe sobre a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

o processamento demanda e, de consequência, determino a remessa dos 

autos em favor do Juizado Especial Cível desta Comarca. Remetam-se os 

autos ao Juizado Especial Cível para a distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, 

segunda-feira, 15 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007282-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA SANTANA COSTA GRASSIOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS OAB - MT23911/O (ADVOGADO)

LINDAMARA TEIXEIRA DIAS OAB - MT22479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 22/01/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008056-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

 

PROCESSO N º 1008056-23.2017.811.0003. VISTO. Se no prazo legal, 

recebo os embargos, suspendendo a execução. Certifique-se nos autos 

principais. Intime-se o embargado para, querendo, impugnar os embargos, 

no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 12 de 

dezembro de 2017. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005845-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTACIONE PARKING SERVICO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS 

LIMITADA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL (RONDONÓPOLIS) (IMPETRADO)

PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005845-14.2017.811.0003 VISTO. ESTACIONE PARKING 

SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS ajuizou mandado de 

segurança com pedido liminar contra ato do Sr. JOSÉ CARLOS 

JUNQUEIRA DE ARAÚJO, Prefeito do Município de Rondonópolis, e Sr. 

RODRIGO LUGLI, Presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, 

aduzindo, em síntese, que as autoridades coatoras praticaram ato ilegal, 

consistente na aprovação e sancionamento da Lei Municipal nº 9.400, de 

14 de agosto de 2017, a qual isenta o consumidor/cliente do pagamento de 

taxa de estacionamento em Shopping Centers, supermercados, bancos, 
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lojas de departamento e similares instalados ou que vierem a se instalar 

em Rondonópolis. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal já firmou 

entendimento sobre a ilegalidade deste tipo legislação ao julgar as Ações 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI 1.918, ADI 2.448, ADI 1.472 e ADI 

1.623), por afrontar as Garantias Constitucionais prescritas no artigo 5°, 

inciso XXII, ao estabelecer regras que restringem o pleno exercício do 

direito de propriedade, e artigo 22, inciso I, ao legislar sobre direitos e 

obrigações de competência privativa da União, que detém exclusividade 

para legislar sobre direito civil. Alega que, por esta razão, é 

inconstitucional qualquer Lei Estadual ou Municipal que pretenda disciplinar 

a cobrança de estacionamentos, porque, primeiro, a matéria é de natureza 

contratual, de modo que somente a União poderia legislar a respeito, 

disciplinando as obrigações e direitos dos contratantes, e, em segundo 

lugar, porque a União, em decorrência do principio constitucional da livre 

iniciativa, não poderia criar barreiras e/ou limitações ao livre exercício da 

atividade econômica desenvolvida pela Impetrante. Acrescenta que tem o 

direito público subjetivo, líquido e certo de exercer livremente sua atividade 

econômica, sem qualquer interferência ou tabelamento de preços, desde 

que, obviamente, atenda a função social da propriedade. Assim, requer a 

concessão de liminar para sustar os efeitos do ato objurgado em face da 

impetrante, qual seja, sustar os efeitos da Lei Municipal n° 9.400, de 14 de 

agosto de 2.017. A liminar foi deferida para sustar os efeitos da Lei 

Municipal n° 9.400, de 14 de agosto de 2.017, em relação a impetrante 

ESTACIONE PARKING SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS. 

Notificados, somente o Prefeito do Município de Rondonópolis apresentou 

informações, destacando a inexistência de direito líquido e certo, visto que 

a impetrante tem, segundo a norma impugnada, sessenta (60) dias para se 

adequar aos termos da lei contestada. Informou, ainda, que a lei não 

isenta, sem qualquer justificativa, o consumidor do pagamento de tal 

estacionamento, mas o submete a um critério de gastos no local no valor 

mínimo de 10 (dez) vezes o valor da referida tarifa de estacionamento (art. 

1º, caput) e por tempo de permanência máximo de 04 (quatro) horas no 

interior do estabelecimento. Esclareceu que o Município tem competência 

para legislar sobre o uso de estacionamento, já que a Constituição Federal 

permite que os municípios promovam o controle do uso do solo urbano 

(art. 30, incisos I, II e IV da CF/1988). Parecer do Promotor de Justiça 

WAGNER ANTONIO CAMILO pela procedência do pedido, pois “a Lei 

Municipal nº 9.400/2017 versa sobre matéria afeta ao Poder Legislativo 

Federal, além de ferir direito líquido e certo do impetrante em exercer livre 

administração sobre sua propriedade privada.” É o relatório. Decido. A 

preliminar de inadequação da via eleita arguida pelo Município de 

Rondonópolis se confunde com o próprio mérito da medida pleiteada, de 

modo que será analisado no capítulo próprio. Verifico que o impetrante 

busca sustar os efeitos da Lei Municipal n° 9.400, de 14 de agosto de 

2.017, em relação a ela. Pois bem. A Lei Municipal nº 9.400/2017 trata da 

obrigatoriedade da gratuidade nos estacionamentos nos casos que 

menciona, dispondo que: “Art. 1° Fica isento de pagamento de taxa 

referente ao uso de estacionamento, cobrado por "shopping centers", 

supermercados, bancos, lojas de departamentos e similares instalados e 

ou que vierem a se instalar no Município de Rondonópolis, o consumidor 

que comprovar despesas correspondentes no mínimo 10 (dez) vezes o 

valor da referida taxa. §1° A isenção a que se refere o "caput" deste 

artigo, somente será efetivada mediante apresentação de nota fiscal que 

comprove a despesa efetuada no estabelecimento. §2° A nota fiscal 

deverá necessariamente datar do mesmo dia em que o consumidor 

requerer a isenção. Art. 2° O veículo do consumidor que permanecer nos 

estabelecimentos citados no artigo 1°, por até 20 (vinte) minutos, fica 

isento de taxa, independentemente de compra no condomínio do 

estabelecimento. Art. 3° O benefício previsto nesta Lei só poderá ser 

percebido pelo consumidor que permanecer por, no máximo 04 (quatro) 

horas no interior do estabelecimento. §1° O tempo de permanência do 

consumidor no interior do estabelecimento deverá ser comprovado por 

meio de emissão de um documento que registre a hora e data de entrada 

do veículo. §2° No caso de o consumidor ultrapassar o tempo previsto 

para a concessão de isenção da taxa, passa a vigorar a tabela de preço 

praticada normalmente pelo estabelecimento para cobrar as horas 

excedidas, emitindo-se cupom fiscal de forma automatizada ao 

consumidor”. O impetrante alega que referida lei padece de vício de 

inconstitucionalidade, pois se trata de matéria de competência da União, 

além de violar a livre iniciativa, livre concorrência e a propriedade privada. 

De fato, a Lei Municipal nº 9.400/2017 invade a esfera de competência da 

União, pois, ao dispor sobre prerrogativa de cobrança dos 

estabelecimentos comerciais da cidade pelo uso dos estacionamentos 

dispensados ao consumidor, acabou por disciplinar matéria de natureza 

civil, adentrando, assim, na esfera privativa da União, consoante previsão 

do artigo 22, I, da Constituição da República. A lei municipal em debate fere 

também o direito material, em especial a livre iniciativa, a livre concorrência 

e o direito de propriedade, configurando verdadeira intervenção do Estado 

na atividade econômica desenvolvida pelo impetrante e no uso lícito de sua 

propriedade privada. Nesse sentido, em hipóteses idênticas, já se 

manifestou o Supremo Tribunal Federal: “AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. ESTACIONAMENTO EM 

LOCAIS PRIVADOS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 

22, I DA CONSTITUIÇÃO. Esta Corte, em diversas ocasiões, firmou 

entendimento no sentido de que invade a competência da União para 

legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a 

cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de 

estabelecimento em local privado (ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 

2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. min. Ilmar Galvão). Ação 

direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 1623, Relator (a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-072 

DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00011 

RT v. 100, n. 909, 2011, p. 337-341). “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. 

AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO "OU 

PARTICULARES" CONSTANTE DO ART. 1º DA LEI Nº 2.702, DE 

04/04/2001, DO DISTRITO FEDERAL, DESTE TEOR: "FICA PROIBIDA A 

COBRANÇA, SOB QUALQUER PRETEXTO, PELA UTILIZAÇÃO DE 

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM ÁREAS PERTENCENTES A 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR, PÚBLICAS 

OU PARTICULARES". ALEGAÇÃO DE QUE SUA INCLUSÃO, NO TEXTO, 

IMPLICA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DOS ARTIGOS 22, I, 5º, XXII, XXIV e 

LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA 

PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL: a) DE 

DESCABIMENTO DA ADI, POR TER CARÁTER MUNICIPAL A LEI EM 

QUESTÃO; b) DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". 1. Não procede 

a preliminar de descabimento da ADI sob a alegação de ter o ato normativo 

impugnado natureza de direito municipal. Arguição idêntica já foi repelida 

por esta Corte, na ADIMC nº 1.472-2, e na qual se impugnava o art. 1º da 

Lei Distrital nº 1.094, de 31 de maio de 1996. 2. Não colhe, igualmente, a 

alegação de ilegitimidade passiva "ad causam", pois a Câmara Distrital, 

como órgão, de que emanou o ato normativo impugnado, deve prestar 

informações no processo da A.D.I., nos termos dos artigos 6º e 10 da Lei 

nº 9.868, de 10.11.1999. 3. Não compete ao Distrito Federal, mas, sim, à 

União legislar sobre Direito Civil, como, por exemplo, cobrança de preço de 

estacionamento de veículos em áreas pertencentes a instituições 

particulares de ensino fundamental, médio e superior, matéria que envolve, 

também, direito decorrente de propriedade. 4. Ação Direta julgada 

procedente, com a declaração de inconstitucionalidade da expressão "ou 

particulares", contida no art. 1º da Lei nº 2.702, de 04.4.2001, do Distrito 

Federal” (ADI 2448, Relator (a): Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, 

julgado em 23/04/2003, DJ 13-06-2003 PP-00008 EMENT VOL-02114-02 

PP-00299). Assim, a lei em comento padece de competência legislativa 

definida pela Constituição Federal, de modo que se vislumbra violação ao 

direito líquido e certo do impetrante, o que impõe a sustação dos efeitos da 

norma municipal. No caso, importante mencionar a possibilidade de 

impetração do writ, pois a lei municipal que embasou o ato coator produziu 

efeitos concretos que atingiram de forma direta e imediata a esfera jurídica 

do impetrante, sendo que os efeitos desta decisão surte apenas inter 

partes. Diante dessas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido de 

segurança contido na petição inicial, para sustar em definitivo os efeitos 

da Lei Municipal n° 9.400, de 14 de agosto de 2.017, em relação a 

impetrante ESTACIONE PARKING SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 

VEÍCULOS. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e 

artigo 105 do STJ). Sentença sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º 

da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, decorrido o prazo para recurso 

voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Dê-se ciência à autoridade 

coatora. P.R.I. Cumpra-se. Rondonópolis, 19 de janeiro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001562-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

INTIMAÇÃO AO DRº BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO, 

representando o polo ativo, para querendo, apresente CONTRARRAZÕES 

AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003640-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI BRAZ DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA QUE MANIFESTEM-SE NOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO A PRESENTE 

AÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001558-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE TOSHIKO TERADA OAB - SP190473 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Visto. BANCO BMG S/A ajuizou ação de embargos à execução fiscal 

promovida pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, alegando, em síntese, a 

nulidade da multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 4.800,00 (quatro 

mil e oitocentos reais), no processo administrativo nº 0112-010.138-7, 

ante a não ocorrência de prática abusiva. Relatou que o processo ocorreu 

em virtude de reclamação da consumidora Maria Martins Ferreira, a qual 

discordou quanto ao número de parcelas do contrato de empréstimo 

firmado entre ela e o Banco BMG. A consumidora afirmou que o 

empréstimo consistia em 60 (sessenta) parcelas, mas o embargante 

comprovou, por meio do contrato nº 209242243, que o empréstimo, no 

valor de R$ 13.097,89, foi realizado em 72 parcelas. Afirma que mesmo 

demonstrando a ausência de ato infracional, o PROCON aplicou multa 

abusiva em face da instituição financeira. Assim, requereu seja 

reconhecida a nulidade da CDA e por consequência, extinta a execução 

fiscal em apenso. Intimado, o Município de Rondonópolis apresentou 

impugnação, afirmando que não há qualquer ilegalidade ou arbitrariedade 

por parte do PROCON na fixação da multa impugnada. Sustentou que a 

multa possui caráter pedagógico e foi aplicada em patamar suportável, 

considerando o ato praticado pelo embargante que feriu os princípios do 

Código de Defesa do Consumidor e a reincidência em infrações às normas 

consumeristas. Ao final, requereu a improcedência dos embargos à 

execução (fls. 81/89 do PDF). Intimadas as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, os litigantes informaram que não 

desejam produzir outras provas além das existentes nos autos (fls. 95 e 

98). É o relatório. Decido. A matéria tratada nestes autos é unicamente de 

direito, não havendo, portanto, necessidade de produção de provas em 

audiência, de modo que, nos termos do art. 920, II, do Código de Processo 

Civil, passo a julgar antecipadamente a lide. De acordo com os 

documentos anexados nos autos, a multa, objeto da execução, decorre de 

uma reclamação instaurada pela consumidora Maria Martins Ferreira 

perante o PROCON, na qual noticia que o BANCO BMG lhe ofereceu um 

empréstimo consignado em folha, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil 

reais), com pagamento em 60 parcelas, todavia o banco informou que o 

empréstimo foi de 72 parcelas, não fornecendo cópia do contrato. 

Requereu cópia do contrato e que seja mantido as 60 parcelas 

combinadas (fls. 53/54). Realizada audiência na Coordenadoria do 

PROCON, em 7/11/2012, o Banco BMG juntou ao processo administrativo 

cópia do contrato de empréstimo, constando que, de fato, foi realizado um 

empréstimo em 72 parcelas de R$ 395,00. Ainda assim, a reclamante 

discordou do parcelamento apresentado e disse que foi induzida a erro 

pela intuição financeira já que os cálculos foram feitos em 60 parcelas. A 

audiência foi encerrada sem acordo (fls. 62). Em ato seguinte, sobreveio 

decisão administrativa na qual foi aplicada multa de R$ 4.800,00 (quatro mil 

e oitocentos reais) em desfavor do Banco BMG, com fundamento no artigo 

46, do CDC, além do lançamento do nome do Banco no Cadastro Municipal 

de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas, entendendo o 

Conciliador do PROCON que a instituição financeira nem sempre entrega 

ao consumidor cópia do contrato de adesão. Ocorre que, ao contrário do 

que consta na decisão do PROCON, a instituição financeira atendeu ao 

pedido da reclamante anexando ao processo administrativo cópia do 

Termo de Adesão ao Empréstimo Consignado que comprova a lisura da 

contratação. Ressalta-se que o contrato firmado entre a consumidora e o 

Banco BMG está redigido de modo a permitir uma fácil compreensão. Não 

há rasuras e está devidamente assinado pela consumidora Maria Martins 

Ferreira (fls. 56/61). Logo, não poderia o reclamado/embargante sofrer 

penalidade com fundamento no artigo 46, do CDC, o qual disciplina que: 

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão 

os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar 

conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos 

forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e 

alcance. Com efeito, a estipulação da sanção pecuniária decorre de ato 

diligente do PROCON, sendo que a previsão da pena está associada ao 

possível inadimplemento dos deveres de consumo ou mesmo da 

persistência nos casos de desobediência. E uma vez atendida solicitação 

da parte reclamante e não encontrado qualquer ilicitude na conduta da 

instituição reclamada, não justifica a penalidade aplicada. O fundamento 

para criação do PROCON é solucionar as queixas dos clientes, se 

possível, mas não aplicar multas. Estas somente devem ser efetivadas 

quando a parte não soluciona os problemas após ser devidamente 

notificada, o que não é o caso dos autos. Com essas considerações, com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os embargos à 

execução ajuizados por BANCO BMG S/A em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, para extinguir a execução fiscal nº 

1000542-53.2016.8.11.0003, por nulidade da certidão de dívida ativa nº 

261/2015, ante a ausência de motivação para a cobrança da multa 

aplicada no processo administrativo nº 0112-010.138-7. Após o trânsito 

em julgado, libere-se a quantia bloqueada via BACENJUD, no valor de R$ 

7.225,68 (sete mil duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito 

centavos), na execução fiscal. Embora o Município de Rondonópolis esteja 

desobrigado em arcar com as despesas e custas processuais, este deve 

pagar os valores despendidos pela parte vencedora da demanda, 

conforme previsão consignada no inciso I, do artigo 3º da Lei nº 7.603/01. 

Assim, condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento das custas 

processuais despendidas pelo embargante com o ajuizamento desta 

demanda e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, consoante dispõe o artigo 85, §4º, III, c/c §3º, I, do 

Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito em julgado, 

traslade-se cópia desta decisão para os autos de execução fiscal nº 

1000542-53.2016.8.11.0003. Esta sentença não está sujeita a reexame 

necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido 

na causa não excedem a 100 (cem) salários mínimos (art. 496, § 3º, III, do 

CPC). P.R.I.C. Rondonópolis, quarta-feira, 17 de janeiro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002705-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE JULIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO)

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

PROCESSO N. 1002705-06.2016.811.0003 VISTO. Trata-se de liquidação 

de sentença promovida por EUNICE JULIA DA SILVA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO (Id. 11008051). . É o relatório. Decido. Conforme 

determinado no acórdão, o percentual devido será apurado em liquidação 

de sentença. Em razão da natureza do objeto da liquidação, a liquidação 

deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e 

seguintes, do CPC. O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece 

que: Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para 

a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 
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no que couber, o procedimento da prova pericial. No caso, tendo em vista 

a complexidade dos cálculos a serem elaborados para apurar o percentual 

devido, deixo de intimar as partes e, desde já, nomeio como perita a 

contadora ISABEL BORGES FERNANDES, podendo ser encontrada na Rua 

Fernando Correia da Costa, n° 697, sala 10, bairro Vila Aurora, 

Rondonópolis/MT, Cep: 78740-000, e nos telefones: (66) 9618-7239 / (66) 

3426-9932, e-mail: ibf_assessoria@hotmail.com. Anoto que o cálculo a ser 

realizado pela perita contadora deve apurar o percentual correspondente 

à perda salarial do cargo da autora, em razão da conversão de cruzeiro 

real para URV, levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos 

meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. No atual estágio do 

processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, 

razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do 

CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor 

as despesas que antecipou”. Assim, o Estado de Mato Grosso, ora 

vencido, é o responsável pelo pagamento das despesas relativas à 

remuneração do perito contábil. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica 

do Superior Tribunal de Justiça: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

HONORÁRIOS PERICIAIS.ENCARGO DO VENCIDO. TEMA 871. TESE 

FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na 

fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por 

artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" 

(REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 2016/0094075-9; SP; 

Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 25/10/2017). 

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, vez que tal valor se mostra adequado diante 

da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido para 

elaboração do laudo. Válido ponderar também que existe uma grande 

quantidade de processos da mesma natureza (cobrança perda salarial 

decorrente da conversão cruzeiro real para URV) onde o requerido 

também será responsável pelo pagamento dos honorários periciais, de 

modo que o pagamento de verba honorária em valor superior ao ora 

fixado, inegavelmente importará em grave impacto nos cofres públicos. 

Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição da perita, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se, ainda, o requerido para que pague os honorários 

periciais, através de depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) 

dias. Efetuado o depósito, intime-se a perita para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados 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. A Sra. 

Perita terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, 

respondendo aos quesitos acostados aos autos. Converto o processo de 

conhecimento em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a 

imediata conversão do tipo do processo para liquidação de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 18 de dezembro de 

2017. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003258-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO A DRª RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA , 

representando o polo passivo, PARA QUE TOME CIÊNCIA DA DECISÃO ID. 

11378113 PROLATADA NOS AUTOS, BEM COMO, para tomar ciência da 

penhora efetivada nos autos, uma vez que houve restrição judicial de 

veículo(s) automotor(es) de propriedade da parte requerida através do 

sistema RENAJUD, e a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, via Sistema Bacenjud, e querendo, para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob pena de 

converter a indisponibilidade em penhora; bem como para, querendo, no 

prazo legal, oferecer embargos.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005748-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYZA RANGEL BLASZAK (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005748-14.2017.811.0003 VISTO. MAYZA RANGEL 

BLASZAK ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato 

do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, representado pelo Sr. José Carlos 

Junqueira de Araújo, aduzindo, em síntese, que, foi classificada em 24º 

lugar para o cargo de Assistente Social no Concurso Público realizado 

pela Prefeitura de Rondonópolis. Alega que mesmo em período adequado e 

não vedado (não eleitoral) para as devidas convocações dos aprovados, 

o impetrado utiliza-se de meios tortuosos para driblar a lei e um TAC – 

Termo de Ajustamento de Conduta de 10 de abril de 2015, firmado com o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, fazendo nomeações em 

“cargo em comissão de livre nomeação e exoneração”, para atividades 

finalísticas, sem reverenciar o concurso público em vigor. Aduz que, nos 

meses de abril e maio de 2017, por meio dos Editais de Convocação de 

nºs 003, 018 e 019 – PMR, os candidatos aprovados no 1º até o 18º lugar 

para o referido cargo foram convocados para ingressar no serviço 

público municipal, dos quais 06 (seis) não demonstraram interesse em 

ocupar a vaga e uma (1ª colocada) depois de nomeada foi exonerada a 

pedido, o que originou vagas remanescentes, que estão sendo 

preenchidas por nomeação em cargo de comissão e por contrato por 

tempo determinado. Sustenta que o Prefeito de Rondonópolis, por meio de 

portarias disponibilizadas no diário oficial, nomeou 01 (uma) profissional 

para exercer o cargo em comissão de Assistente Social e mais 03 (três) 

para exercer a mesma função mais com nomenclaturas diversas, ao invés 

de convocar os candidatos classificados no certame. Assevera, ainda, 

que ao acessar o site do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 

– CNES, encontrou 06 (seis) profissionais contratados por tempo 

determinado para exercer a função de Assistente Social. Alega, assim, a 

existência de 07 (sete) vagas remanescentes e 10 (dez) sendo ocupadas 

em detrimento ao que preconiza a Constituição, de modo que há direito 

líquido e certo adquirido pela impetrante. Assim, requer a concessão de 

liminar, para determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata 

convocação e nomeação da impetrante, ao cargo de “Assistente Social”, 

nos exatos termos do edital do concurso (Id. 9489327 e 9600817). A 

liminar foi indeferida. A impetrante interpôs recurso de agravo de 

instrumento contra a referida decisão e o Tribunal de Justiça não 

concedeu a liminar pleiteada. Notificada, a autoridade coatora apresentou 

informações, dizendo que o concurso ainda se encontra dentro do prazo 

de vigência e não houve preterição de nomeação da impetrante para o 

exercício do cargo. Parecer do Ministério Público pela procedência do 

pedido, pois a impetrante comprovou “que a Administração nomeou 07 

(pessoas) pessoas para o cargo de Assistente Social em caráter 

temporário, 01 exoneração, e a existência de 06 vagas que não foram 

preenchidas pelos aprovados no concurso público”. É o relatório. Decido. 

No caso em debate, a impetrante busca a sua nomeação ao cargo de 

Assistente Social, para o qual foi classificada em 24º lugar, aduzindo 

existir 07 (sete) vagas remanescentes, vez que 06 dos 18 candidatos 

aprovados e convocados desistiram de ingressar no serviço público 

municipal e uma candidata depois de nomeada pediu exoneração, bem 

como que 10 (dez) vagas estão sendo ocupadas de forma que contraria a 

Constituição. Como já dito na decisão que indeferiu a liminar, verifica-se 

que o Município de Rondonópolis promoveu concurso público para 

provimento de cargos públicos (Edital nº 01/2016), ofertando inicialmente 

15 (quinze) vagas de ampla concorrência, 05 (cinco) para pessoas com 

deficiência e 03 (três) para pessoa com baixa renda, para o cargo de 

Assistente Social, sendo, posteriormente, acrescidas 03 (três) na ampla 

concorrência provenientes das PCD; tendo sido a impetrante classificada 

em 24º lugar na ampla concorrência (Id. 9487150, p. 1). Denota-se que a 

impetrante foi aprovada no concurso público fora do número de vagas 

previsto no edital, de modo que, como sabido, ela não tem direito subjetivo 

à nomeação, mas tão somente expectativa de direito. No que tange a 

alegação de existir 07 (sete) vagas remanescentes decorrentes de 

desistência e exoneração a pedido, anoto que a posição do Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de que o direito à nomeação para 
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titularizar cargo público não é transmissível a terceiros, razão pela qual a 

desistência de candidato melhor posicionado não transfere esse direito 

aos demais concorrentes, de modo a restar preservado o poder 

discricionário da Administração Pública, cujos critérios, em princípio, são 

imunes à revisão judicial. Assim, vejamos: AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO. 

TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DO DIREITO DE NOMEAÇÃO A 

CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO 

EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os candidatos classificados além do número 

de vagas inicialmente oferecidas no edital do concurso público têm mera 

expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STJ e do STF. 2. "O 

direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público 

exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro 

do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na 

nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer à preterição de candidatos de forma arbitrária 

e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 

837.311-RG /PI, com repercussão geral reconhecida). 3. O direito à 

nomeação para titularizar cargo público não é transmissível a terceiros. 

Pela mesma razão, a desistência de candidato melhor classificado não 

transfere esse direito aos demais concorrentes, com o que se preserva o 

poder discricionário da Administração Pública, a quem cabe avaliar a 

conveniência e melhor oportunidade de prover seus quadros, 

considerando critérios, em princípio, imunes à revisão judicial. Precedente. 

4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 48056 / RJ AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2015/0084962-6, 

Ministro SÉRGIO KUKINA (1155), T1 - PRIMEIRA TURMA , Data do 

julgamento 06/12/2016, Data Publicação 02/02/2017). Logo, a mera 

desistência do candidato melhor posicionado que a impetrante, não é 

capaz, por si só, de garantir a ela direito subjetivo à nomeação, pois cabe 

a Administração Pública avaliar a conveniência e melhor oportunidade para 

prover seus quadros. Além do mais, consoante já decidido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, "o direito subjetivo à 

nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas 

seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número 

de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por 

não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas 

vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame 

anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e 

imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 

837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015). Na 

hipótese, a impetrante comprovou tão somente a nomeação de uma 

profissional para exercer o cargo em Comissão de Assistente Social do 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF, conforme se infere da 

Portaria nº 21.709, de 10 de abril de 2017, pois as outras 03 pessoas 

mencionadas pela impetrante na sua inicial (Adriana Freitas Guimarães, 

Selma Alves da Silva e Ilma Borges Carvalho) foram nomeadas para 

exercer cargos diversos. Nesse ponto, verifica-se, ainda, que duas das 

citadas profissionais nomeadas em cargos diversos, ocupam cargos de 

assessoria, o qual está relacionado dentre aqueles de provimento em 

comissão, nos termos do Anexo VI, da Lei Municipal n 3.247/2000 (Id. 

9487099 e 9489275). De igual forma, os históricos profissionais obtidos 

junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES, 

acostados aos autos, não são capazes, a princípio, de ensejar a 

preterição da impetrante, pois tais documentos não permitem afirmar que 

os 06 (seis) profissionais contratados por tempo determinado para função 

de Assistente Social, estão ocupando cargos efetivos vagos. In casu, os 

documentos acostados aos autos não demonstram, de maneira efetiva, a 

existência de cargos vagos e a contratação precária de servidores em 

quantitativo superior a sua colocação (posição 24), dentro do prazo de 

validade do certame, de modo que a impetrante não tem direito subjetivo à 

nomeação. Como já dito, a mera expectativa de nomeação dos candidatos 

aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à 

nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há 

contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas 

existentes. Aliás, o Desembargador MÁRCIO VIDAL, ao negar a liminar 

pleiteada no agravo de instrumento interposto pela agravante, bem 

sintetizou a questão: “Denota-se que não há, a princípio, demonstração de 

quaisquer violações”. Posto isso, por não vislumbrar a existência de direito 

líquido e certo do impetrante, julgo improcedente o pedido de segurança 

impetrado por MAYZA RANGEL BLASZAK. Sem custas (art. 10, inciso III, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios 

(artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Informe ao Relator do Agravo de 

Instrumento nº 1009291-34.2017.8.11.000, que o mandado de segurança 

foi julgado nesta data. 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, 17 de janeiro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 49537 Nr: 4058-02.1996.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBAMAR SILVA, SILVA & ALVES LTDA 

- ME, WILMA APARECIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE AQUINO 

SOUSA - OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 Visto.

1. Nos termos do artigo 882 do CPC, determino a realização de leilão 

presencial nos autos, o qual será realizado na sede do Fórum de 

Rondonópolis.

2. Designo o Leiloeiro LUIZ BALBINO DA SILVA, matriculado na FAMATO 

s o b  n . º  6 6 / 2 0 1 3 ,  t e l e f o n e  6 5 - 9 9 9 7 4 - 4 9 4 1 ,  e - m a i l 

contato@balbinoleiloes.com.br, nos termos do artigo 883 do CPC, para 

condução dos trabalhos.

3. O leiloeiro deverá adotar as providências previstas no artigo 884 do 

CPC, bem como publicar o edital contendo os requisitos previstos no artigo 

886 do CPC, observando, ainda, o disposto no artigo 887 do CPC.

 4. Desde já, fixo o valor da comissão do leiloeiro em 5% (cinco por cento) 

sobre o valor da arrematação (art. 884, parágrafo único do CPC).

5. O preço mínimo da arrematação será de 50% (cinquenta por cento) da 

avaliação (art. 891, parágrafo único do CPC).

6. Cientifique-se da alienação judicial, com pelos menos 5 (cinco) dias de 

antecedência:

 6.1. O executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador 

constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio 

idôneo;

 6.2. O credor hipotecário, se houver.

7. Diante da discordância da exequente, INDEFIRO o pedido de suspensão 

do processo formulado pelos executados às fls. 207.

8. Após a designação de data do leilão pelo leiloeiro, oficie-se ao juízo da 

Terceira Vara Cível desta Comarca, autos nº 10778-52.2014.811.0003 

(Código 755890), informando que será realizado leilão do imóvel da 

matrícula 8.236.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 838156 Nr: 8086-12.2016.811.0003

 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: SILVANA PEDROSA CARDOSO, NCDS, SILVANA 

PEDROSA CARDOSO

 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: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:PROCURADOR, PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por 

SILVANA PEDROSA CARDOSO e NICOLY CARDOSO DE SOUZA, para o 

fim de determinar a manutenção da posse das autoras sobre o imóvel 

localizado no lote 18, quadra 36, do Loteamento Parque São José, 

registrado sob o n° 39.337, do Cartório de Registro de Imóveis desta 

comarca, bem como para autorizar a escritura definitiva do imóvel em 

nome do falecido MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA.Expeça-se alvará de 
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autorização de escritura definitiva do imóvel em nome do falecido 

MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA.Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios arbitrados em a 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do 

Código de Processo Civil. Isento o Município de Rondonópolis do 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/01.Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os 

autos.P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706444 Nr: 1159-69.2012.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACI DA CONCEIÇÃO, REINALDO DA 

CONCEICAO PAULO, REGIANE DA CONCEIÇÃO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062, ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ILMAR SALES MIRANDA, para devolução dos 

autos nº 1159-69.2012.811.0003, Protocolo 706444, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001802-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAICK VIEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1001802-34.2017.8.11.0003 VISTO MAICK VIEIRA DE 

SOUZA ajuizou AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, em 

síntese, que, em 29/12/2016, foi preso em cumprimento ao mandado de 

prisão preventiva nº 90604, expedido pelo juízo da Vara Única Criminal da 

Comarca de Primavera do Leste – MT, nos autos do processo de nº 

1854-81.2013.811.0037, código nº 119446. O autor qualifica a sua prisão 

como ilegal, tendo em vista que no curso da ação penal restou 

comprovado, por meio do Laudo de Confronto Papiloscópico nº 

2.934/2013/ CICRI – POLITEC, que é pessoa totalmente distinta do real 

autor dos crimes que culminaram na aludida ação penal. Segundo o autor, 

em abril de 2013, comprovou-se no mencionado processo, que um dos 

réus, TIAGO DE CARVALHO, portador do RG nº 2111.657-1, SSP/MT, se 

fez passar perante a autoridade policial pelo Requerente, e tal crime 

somente fora descoberto por meio de confrontamento de impressões 

digitais, culminando na real identidade do infrator. Entretanto, o Ministério 

Público recebeu os autos em 18/10/2013, e, mesmo ante a notória 

divergência apontada pelo laudo, o qual comprovou que o Requerente não 

era a mesma pessoa do réu constante no feito de código nº 119446, o 

promotor de justiça ignorou tal informação e solicitou a citação de pessoa 

divergente do autor dos crimes, qual seja, Maick Vieira de Souza, ora 

demandante. Na sequência, o Promotor de Justiça requereu a prisão 

preventiva do Requerente em razão de descumprimento de medidas 

cautelares pelo réu Tiago de Carvalho, cujo pedido foi deferido, 

culminando na prisão ilegal do Requerente em 29/12/2016. Esclarece que 

“Tão somente em 31/12/2016, foi deferido o pleito vindicado pelo 

Requerente pelo juízo plantonista da Comarca de Primavera do Leste – MT, 

cuja decisão destacou que NEM O MINISTÉRIO PÚBLICO, TAMPOUCO OS 

MAGISTRADOS que atuaram anteriormente no feito se manifestaram 

acerca do erro indicado pelo laudo pericial, cujo teor consignou 

transparentemente que o Requerente não era a mesma pessoa do réu 

naquele feito”. Em razão disso, o autor requereu a condenação ao réu no 

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e ao 

pagamento de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) referente às 

despesas que teve para contratar um advogado para postular sua 

liberdade. Citado, o Estado de Mato Grosso sustentou ausência do dever 

de indenizar, pois eventual cumprimento de mandado de prisão por parte 

da Polícia Judiciária Civil, não caracteriza responsabilidade do Estado no 

tocante ao ato de seu agente, visto que se encontrava no estrito 

cumprimento de um dever legal (mandado de prisão), descaracterizando 

eventual ilicitude do ato. O réu alegou, ainda, que no tocante à eventual ato 

do Poder Judiciário que possa ter acarretado suposta prisão indevida, é 

certo que, quanto tratar-se de responsabilidade civil do Poder Público 

decorrente do efetivo exercício da função jurisdicional, o entendimento 

dominante na doutrina e na jurisprudência é pela não aplicação da regra 

de responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da CF, limitando-se 

a imputação de responsabilidade ao ente público nos casos de dolo, 

fraude ou culpa grave, inexistindo qualquer comprovação de tais 

requisitos. O autor impugnou a contestação, rebatendo os argumentos da 

defesa. Intimadas para especificarem as provas, as partes informaram 

que não possuem interesse em produzir provas adicionais e requereram o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, inciso I, do Código 

de Processo Civil. É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostram suficientes para o seu deslinde. O Estado de 

Mato Grosso, na condição de pessoa jurídica de Direito Público interno, 

tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 

6°, da Constituição Federal, segundo o qual: “As pessoas jurídicas de 

direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa”. Tratando-se de ato praticado no exercício da 

função (típica) jurisdicional, o entendimento dominante na doutrina e na 

jurisprudência é de não aplicação da regra de responsabilidade objetiva, 

mas sim a modalidade subjetiva, exigindo-se, ainda, a verificação do dolo, 

fraude ou culpa grave no agir estatal, elementos estes típicos da 

Responsabilidade Aquiliana. Isso ocorre porque o exercício da função 

jurisdicional é uma das faces da manifestação soberana do Estado, a qual 

lhe rende uma série de prerrogativas, dentre elas o regular exercício do 

poder de polícia. O cerceamento da liberdade de ir e vir, a propósito, é uma 

das manifestações mais gravosas do exercício da soberania estatal. Na 

hipótese, decretou-se de forma indevida, ilegal e danosa a prisão do autor 

no processo criminal nº 1854-81.2013.811.0037, código nº 119446, eis 

que, segundo sustentou o autor, a prisão foi decretada em razão de falha 

grave cometida pelo agente do Ministério Público e pelo próprio 

Estado-Juiz. Da leitura da exordial e contestação, pode-se concluir que os 

fatos constantes das versões apresentadas são incontroversos: a) “Em 

29/12/2016 o Requerente teve sua liberdade constrita ante ao 

cumprimento do mandado de prisão preventiva nº 90604, expedido pelo 

juízo da Vara Única Criminal da comarca de Primavera do Leste – MT, nos 

autos do processo de nº 1854-81.2013.811.0037, código nº 119446”; b) 

“Entretanto, demonstrar-se-á, que a prisão do Requerente foi eivada de 

ilegalidade, tendo em vista que no curso da ação penal suso mencionada, 

restou inexoravelmente comprovado, especialmente às fls. 75/79, por meio 

do Laudo de Confronto Papiloscópico nº 2.934/2013/ CICRI – POLITEC, 

elaborado por expert vinculado ao próprio Requerido, que o Requerente é 

pessoa distinta do real autor dos crimes que culminaram na aludida ação 

penal”. Neste ponto, merece ser destacada a manifestação da magistrada 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNAHGEN que revogou a prisão ilegal do 

autor: “Ao examinar os autos, verifica-se que às fls. 75/79 o laudo 

informado pela magistrada de Rondonópolis e, embora o Ministério Público 

tenha tido vista dos autos após a juntada do referido laudo, não houve 

manifestação sobre o erro indicado seja pelo Parquet, seja pelos 

magistrados que atuaram no feito posteriormente. A fim de evitar que a 

pessoa errada continue presa, enquanto se aguarda o exame pelo Juízo 

competente sobre resultado do laudo em questão, determino a liberdade 

provisória de Maick Vieira de Souza”. Observa-se que o autor teve sua 

prisão requerida e decretada, após o verdadeiro criminoso ter utilizado 

seu nome, quando se apresentou perante a polícia. Verifica-se, ainda, que 
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o Ministério Público e o próprio Estado-Juiz incorreram em omissão 

procedimental grave, decorrente da inobservância do Laudo de Confronto 

Papiloscópico nº 2.934/2013/ CICRI – POLITEC, onde constava que o 

Requerente é pessoa distinta do real autor dos crimes que culminaram na 

aludida ação penal. Assim, o descumprimento de uma formalidade 

processual essencial deu causa à falha judicial grave, que importou na 

prisão de um terceiro alheio aos fatos investigados. Portanto, é patente a 

ilegalidade da prisão do autor. Em sendo ilegal a prisão, não há falar 

sequer na possibilidade de terem os policiais agidos no estrito 

cumprimento do dever legal ou que não houve erro judicial. Saliente-se que 

a pretensão do autor encontra respaldo no artigo 5º, incisos X e LXXV, da 

Constituição Federal, uma vez que sofreu ofensa à honra em decorrência 

da prisão ilegal e arbitrária levada a efeito. Assim, cabe ao Estado em 

obediência ao princípio da responsabilidade objetiva, previsto no artigo 37, 

§ 6º, da Constituição Federal, o dever de recompor o dano moral 

experimentado pelo requerente. No tocante ao quantum arbitrado a título 

de dano moral, é certo que deve atingir o seu propósito, qual seja, de 

punição em relação aos infratores e de compensação em relação à vítima. 

Para tanto, na fixação do quantum indenizatório, deve-se respeitar os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se afastando de seu 

caráter dúplice, qual seja, deve-se punir o lesante de modo que lhe sirva 

como um desestímulo em reiterar sua conduta e, ainda, servir de 

compensação à vítima pelo dano que lhe fora causado. Também se deve 

levar em conta a situação econômica das partes, impedindo-se o 

enriquecimento ilícito, porém, com a preocupação de que o valor arbitrado 

venha a repercutir no patrimônio do lesante para que esse, realmente, se 

veja desestimulado a reincidir na conduta. Atendendo a esses 

balizamentos, principalmente ante o critério da razoabilidade, fixo o dano 

moral em valor correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A 

ocorrência do dano material também restou evidenciado, pois o autor teve 

que contratar um advogado para requerer em juízo a revogação de uma 

prisão ilegal, desembolsando o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais), conforme se vê no recibo de fls. 268 PDF. Com essas 

considerações, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por MAICK VIEIRA 

DE SOUZA e condeno o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao autor o 

valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), de danos materiais, 

além R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral, devendo os 

danos morais serem corrigidos segundo o índice oficial da caderneta de 

poupança (Taxa Referencial – TR), a partir da data da sentença (súmula 

362 STJ), acrescido de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis 

à caderneta de poupança, incidindo a partir da data do evento danoso 

(29/12/2016), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação 

dada pela Lei nº 11.960/2009. A partir da expedição do precatório, incidirá 

tão somente correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores 

definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das 

ADIs nºs 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário 

nº 870.947/SE. Isento o Estado de Mato Grosso das custas processuais, 

nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01. No entanto, condeno 

o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte autora, no importe de 10% (dez) por cento sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo 

Civil. Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, porque o 

valor da condenação é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, nos 

termos do art. 496, § 3º, II, do CPC. P.R.I.C. Rondonópolis, 22 de janeiro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 440536 Nr: 9205-18.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRIA A MEIRA & CIA LTDA EPP, OSNEIR 

RIBEIRO MENDONÇA FREITAS, ANNA PAULA GRACIOLI, ADRIANO 

CABRAL DE MORAES, NIRLENE CARDOSO MENDONÇA, OSMAIR RIBEIRO 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON VITOR SCHEFFER - 

OAB:13080/MT, BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA - OAB:OAB/MT 

16484

 Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade apresentada 

as fls. 80/110, visto a ilegitimidade dos executados Anna Paula Gracioli e 

Adriano Cabral Moraes, de ofício os executados Osmair Ribeiro de Freitas, 

Nirlene Cardoso Mendonça, Osneir Ribeiro Mendonça Freitas do polo 

passivo, e os incluídos recentemente na CDA (fls. 127/128) Artemis 

Rostello e Geraldo Baptista Rostello, nos termos do art. 485, VI do Código 

de Processo Civil, e, por conseguinte julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, em relação a estes executados.Condeno o 

exequente ao pagamento de honorários, fixados em R$ 1.000,00 (mil 

reais), em favor do causídico dos excipientes Anna Paula Gracioli e 

Adriano Cabral Moraes (fls. 87).Remetam-se os autos ao Cartório 

Distribuidor para que se proceda à atualização do polo passivo, retirando 

os referidos executados.Remetam-se os autos à exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, atualizar a CDA e indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.Sem 

a indicação dos bens, suspenda-se o feito por 01 (um) ano, contado da 

data em que decorreu de 10 (dez) dias, período que será suspenso o 

prazo prescricional, art. 921, §1º do CPC.Transcorrido o prazo supra, 

intime-se a exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo 

prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC c/c art. 40 da LEF. Advirta-se que 

não será admitido a reiteração de buscas via Bacenjud e Renajud sem a 

devida justificativa.Após o arquivamento definitivo e, transcorrido o prazo 

prescricional de 05 (cinco) anos, voltem-me para sentença.Publique-se, 

Registre-se e,Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 445384 Nr: 566-74.2011.811.0003

 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: CARLOS DALTRO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:MT/5646, LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - 

OAB:10637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Intime-se o exequente para, em 05 dias, manifestar-se quanto o 

cumprimento da execução informado. Advirta-se que, se silente, será 

considerado como anuente ao pagamento.

II – Após, com ou sem manifestação, nova conclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396750 Nr: 10304-28.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILENE GOMES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) VILSON DE SOUZA PINHEIRO, para devolução 

dos autos nº 10304-28.2007.811.0003, Protocolo 396750, 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): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 703318 Nr: 11296-47.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELCIO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:PROCURADOR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de impugnação à execução em desfavor de Joelcio Martins da 

Silva, em que o executado Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

requer que seja determinada a intimação da parte autora para juntar 

memorial descritivo de cálculos, nos termos do artigo 534 do CPC, e após, 

remessa dos autos a Autarquia para manifestação (fls.141/142). O 

exequente manteve-se inerte, conforme certidão de fls.

 Considerando o disposto no artigo 534 do CPC, que preconiza como 

obrigação do exequente a apresentação do demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, conforme consta de seus incisos de I a VI, nota-se 

na exordial a falta destes requisitos, logo, deverá ser acolhidos os 

argumentos arguidos pela Autarquia executada.

Diante do exposto,

Decido:

I – Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial, apresentando o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, conforme dispõe o art. 534 CPC.

II – Com o cumprimento, remetam-se os autos a Procuradoria Geral, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, apresentar 

nova impugnação à execução.

III – Não emendado, voltem-me para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 750127 Nr: 7820-93.2014.811.0003

 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: AGDA REZENDE CARDOSO, PEDRO CARDOSO DE SÁ 

FILHO, JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA, RODRIGO FERNANDO 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Trata-se de pedido de liquidação de sentença decorrente de 

recomposição salarial de servidor público em razão da conversão 

monetária instituída pela Unidade Real de Valor – URV. Conforme se 

observa, a parte autora não acostou aos autos documentos capazes de 

facilitar a liquidação de sentença, trouxe tão somente os valores que 

entende devido. Breve relato.

Pois bem, para que então seja apurada a existência de efetiva defasagem 

remuneratória do servidor deverá a parte credora também apresentar os 

holerites e os cálculos dos valores que entende serem devidos e.

 Ademais, a remessa dos autos ao Contador Judicial, trata-se de uma 

faculdade do juiz e que este encargo não pode ser transferido ao Poder 

Judiciário indevidamente e que, conforme mencionado na decisão retro, 

existem inúmeros meios para atualização de forma simples do débito.

 Diante do exposto,

 Decido:

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 

cálculo que entende devidos pelo requerido, sob pena de arquivamento.

II – Transcorrido o prazo supra, nada sendo apresentado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as devidas cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 756468 Nr: 11149-16.2014.811.0003

 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: ANTÔNIO ISRAEL TOMAZELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de liquidação de sentença decorrente de 

recomposição salarial de servidor público em razão da conversão 

monetária instituída pela Unidade Real de Valor – URV. Conforme se 

observa, a parte autora não acostou aos autos documentos capazes de 

facilitar a liquidação de sentença, trouxe tão somente os valores que 

entende devido. Breve relato.

Pois bem, para que então seja apurada a existência de efetiva defasagem 

remuneratória do servidor deverá a parte credora também apresentar os 

holerites e os cálculos dos valores que entende serem devidos e.

 Ademais, a remessa dos autos ao Contador Judicial, trata-se de uma 

faculdade do juiz e que este encargo não pode ser transferido ao Poder 

Judiciário indevidamente e que, conforme mencionado na decisão retro, 

existem inúmeros meios para atualização de forma simples do débito.

 Diante do exposto,

 Decido:

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 

cálculo que entende devidos pelo requerido, sob pena de arquivamento.

II – Transcorrido o prazo supra, nada sendo apresentado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as devidas cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 705535 Nr: 203-53.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO MOUSSALEM LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES 

- OAB:OAB/MT 18.839/0

 Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em relação à 

cobrança das CDAs nºs. 5326/2008 e 5327/2008, em virtude do 

pagamento, com base no art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.Lavre-se alvará/ou proceda na transferência eletrônica dos valores 

bloqueados em fls. 52, em favor da Fazenda Pública exequente, conforme 

determinado as fls. 85.Levante-se, ainda, em favor do executado, o saldo 

remanescente.Promova-se, se houver a baixa de eventual arresto ou 

penhora, caso tenha sido efetivada por este juízo.Custas pelo executado. 

Sem condenação em honorários advocatícios.Publique-se,Registre-se, 

eIntimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 736009 Nr: 15430-49.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AIRTON VIEIRA LIMA, VALDIR SCHERER, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO

 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 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Trata-se de pedido de liquidação de sentença decorrente de 

recomposição salarial de servidor público em razão da conversão 

monetária instituída pela Unidade Real de Valor – URV. Conforme se 

observa, a parte autora não acostou aos autos documentos capazes de 

facilitar a liquidação de sentença, trouxe tão somente os valores que 

entende devido. Breve relato.

Pois bem, para que então seja apurada a existência de efetiva defasagem 

remuneratória do servidor deverá a parte credora também apresentar os 

holerites e os cálculos dos valores que entende serem devidos e.

 Ademais, a remessa dos autos ao Contador Judicial, trata-se de uma 

faculdade do juiz e que este encargo não pode ser transferido ao Poder 

Judiciário indevidamente e que, conforme mencionado na decisão retro, 

existem inúmeros meios para atualização de forma simples do débito.

 Diante do exposto,

 Decido:

I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 

cálculo que entende devidos pelo requerido, sob pena de arquivamento.

II – Transcorrido o prazo supra, nada sendo apresentado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as devidas cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 753817 Nr: 9715-89.2014.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: IVONE AUXILIADORA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

por IVONE AUXILIADORA DOS SANTOS contra o ESTADO DE MATO 

GROSSO, para determinar que o réu conceda à autora pensão por morte 

do seu companheiro EDSON CELESTINO DOS SANTOS, a partir 02/09/09, 

vez que se encontram prescritas as parcelas anteriores aos 05 (cinco) 

anos da data da propositura da ação, observado ainda o percentual 70% 

sobre o salário de contribuição na data do falecimento, devidamente 

corrigido, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), a partir da data de cada vencimento, e acrescidas de juros 

moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, de 

acordo com o entendimento firmado no Recurso Especial n.º 1.270.439/PR, 

DJe de 02 de agosto de 2013.Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/01, que favorece o Réu. Condeno, porém, o réu ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), o que faço com fulcro no § 4º, do art. 20, do Código de Processo 

Civil.No que diz respeito ao pedido de liminar não merece guarita pois por 

óbvio inexistente um dos seus requisitos, qual seja o periculum in mora 

pois, conforme se depreende dos autos a autora esperou por 27 anos 

após a morte do seu companheiro para ingressar com a presente 

demanda.Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos 

termos do art. 475, do CPC. Assim, transcorrido o prazo recursal sem que 

haja a interposição voluntária de recurso, remetam-se os autos ao Tribunal 

de Justiça.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 754801 Nr: 10214-73.2014.811.0003

 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: JOSÉ SOUZA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que 

dispõe o art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado por JOSÉ SOUZA ARAÚJO contra o 

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para confirmar a 

antecipação de tutela deferida às fls. 6/60v, a fim de converter o auxílio 

doença (NB: 5357599781) em aposentadoria por invalidez, a partir do dia 

imediato ao da cessação do auxílio doença (06/08/2014). As prestações 

vencidas serão corrigidas segundo o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), a partir da data de cada vencimento, e 

acrescidas de juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação 

válida (Súmula 204 do STJ), de acordo com a decisão proferida no 

julgamento da Apelação nº 84930/2013, da Comarca de Rondonópolis, 

datada de 28/01/2014.Indefiro o pedido de indenização por danos morais 

consoante fundamentação anterior.Deixo de condenar o requerido ao 

pagamento de custas processuais, posto ser isento nos termos do artigo 

8º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.620/93 e artigo 4º, inciso I, da Lei nº 

9.289/96.Dada a sucumbência recíproca, posto que o pedido de danos 

morais fora indeferido, resta sem condenação em honorários 

advocatícios.Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição necessário, nos 

termos da súmula 490 do STJ, pelo que, após o decurso do prazo para 

interposição de recurso voluntário, os autos devem ser remetidos ao 

Eg rég io  T r i buna l  de  Jus t i ça  do  Es tado  d e  M a t o 

Grosso.Publique-se,Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 769656 Nr: 2006-66.2015.811.0003

 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: TATIANE RODRIGUES DO PRADO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11.716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Diante do exposto, julgo procedente a presente ação e, por corolário, 

julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do CPC/2015. Condeno o requerido a conceder o auxílio acidente 

vindicado, pelos motivos acima, devendo o pagamento do benefício ser 

retroativo à data da negativa do pedido administrativo, tendo em vista que 

na data de tal postulação o requerente já se encontrava com redução da 

capacidade laborativa, acrescido de juros moratórios equivalentes aos 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança e correção monetária com base no INPC, a partir desta decisão. 

Deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas processuais, 

posto ser isento nos termos do artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.620/93 

e artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96. Condeno o requerido ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor das prestações 

vencidas devidamente corrigidas até a data do efetivo 

pagamento.Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição necessário, nos 

termos da súmula 490 do STJ, pelo que, após o decurso do prazo para 

interposição de recurso voluntário, os autos devem ser remetidos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 800922 Nr: 14717-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIEUDES SALVINO CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ZAFFALON 

(procuradora federal) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 Diante do exposto, JULGO PORCEDENTE o pedido formulado nos 

presentes embargos à execução, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

devendo o cumprimento de sentença prosseguir em conformidade aos 

cálculos de fls. 21/24, ou seja, no valor de R$ 21.876,00 (vinte e um mil, 

oitocentos e setenta e seis reais), já incluídos honorários 

advocatícios.Translade-se cópia da presente sentença ao feito principal, 

promovendo o desapensamento.Certificado o trânsito em julgado, e nada 

sendo requerido em 10 dias, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 814666 Nr: 1078-81.2016.811.0003

 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: JOÃO LORANDI SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BAVARESCO DE SOUZA 

- OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 "...3. Dispositivo.I – Recebo os embargos interpostos pelo requerente, 

pois tempestivos, conhecendo-o e dando-lhe provimento, vez que há 

omissão na sentença de fls. 119/122v, para fazer constar em seu 

dispositivo:Defiro a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, 

determinando a manutenção do benefício previdenciário de auxílio-doença 

acidentário ao requerente, até ulterior decisão em sentido contrário, 

devendo este decisum ser cumprido em até 30 (trinta) dias, ressalvando 

que os seus efeitos devem ser retroativos à data da intimação do 

presente.II – Intimem-se as partes da presente decisão.III – Intime-se, 

ainda, o apelado, para, no prazo de 15 (quinze), em querendo, 

contrarrazoar o recurso de apelação interposto as fls. 130/145.IV – 

Transcorrido o prazo, com ou sem apresentações das contrarrazões, 

remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.010, 

§ 3º do CPC, com as devidas homenagens de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 819048 Nr: 2593-54.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA M. MELO GASQUES SUARES-ME, SONIA 

MARTINS DE MELO GASGUES SUARES, SONIA MARTINS DE MELO 

GASGUES SUARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto,Decido:I – Vistos em correição.II – Retifico de ofício o 

valor atribuído à causa, passando a constar a quantia de R$ 140.230,22 

(cento e quarenta mil duzentos e trinta reais e vinte e dois centavos).III – 

Proceda-se às devidas retificações na capa dos autos e no Sistema 

Apollo.IV – Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias 

(art. 101, §2º do CPC), promova o recolhimento das custas processuais, 

sob pena de extinção do feito por ausência de condição de 

procedibilidade, nos termos do art. 485, IV do CPC.V – Decorrido o prazo 

sem a complementação, voltem-me para sentença extintiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 340699 Nr: 8871-91.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE BRASIMAC S.A 

ELETRODOMESTICOS, MAISEL ANÉSIO TITTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maicel Anesio Titto - 

OAB:89798/SP, MARCIO T. MIHARA - OAB:240.857

 I – Acolho parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, 

visto que não são cabíveis os índices de juros moratórios e multa, a partir 

da data de decretação de falência, conforme súmula 192 e 565 do STF.II - 

Intimem-se o excipiente desta decisão.III – Remetam-se os autos à 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, atualizar o débito, 

excluindo-se os juros moratórios e multa da CDA, e indicar bens passíveis 

de penhora, sob pena de suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.IV 

– Sem a indicação dos bens, suspenda-se o feito por 01 (um) ano, 

contado da data em que decorreu de 10 (dez) dias, período que será 

suspenso o prazo prescricional, art. 921, §1º do CPC.V – Transcorrido o 

prazo supra, intime-se a exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início do 

prazo prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC c/c art. 40 da LEF. VI – 

Após o arquivamento definitivo e, transcorrido o prazo prescricional de 05 

(cinco) anos, voltem-me para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 398929 Nr: 12438-28.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE KARINE PEREIRA, MARIA APARECIDA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO, GYANCARLOS PAGLYNEARE CABELHO, HENDER 

ULISSES GARCIA - Cap. PM, WILQUERSON FELIZARDO SANDES - Tem. 

Cel. PM, CLEBER DOS SANTOS SOUZA Sd. PM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - OAB:MT/9233 - 

B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/MT, HELIO PASSADORE - OAB:3008-A, MARCOS EDUARDO 

MOREIRA SIQUERI - OAB:11733/MT, PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, 

ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT

 Rejeito a denunciação da lide promovida em desfavor de denunciados 

Cleber dos Santos Souza, Wilquerson Felizardo Sandes, Hender Ulisses 

Garcia e Gyancarlos Paglyneare Cabelho, excluindo-os da lide. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na 

exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC e dos artigos 186, 927 e 932, III 

do Código Civil, condenando, solidariamente, os requeridos Município de 

Rondonópolis e o Estado de Mato Grosso ao pagamento à indenização por 

dano moral no patamar de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) com incidência 

de juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária, a partir da data 

da sentença. Em consequência, julgo improcedentes os pedidos de 

fixação dano material, ante a não comprovação por meio de documento, e 

de dano estético, dada a ausência de ofensa ou redução da sua beleza 

estética. Dada a sucumbência quase reciproca, mas levemente maior em 

desfavor dos requeridos, condeno-lhes ao pagamento de honorários no 

importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), analisada também a atuação do 

causídico na causa, que inclusive deixo de apresentar peças. Sem 

condenação dos requeridos ao pagamento de custas processuais. 

Igualmente, a lide não se submete ao reexame necessário, art. 496, § 3º, II 

e III do CPC. Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 10 

dias, arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 412869 Nr: 8719-04.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CONTABILISTA LTDA, SIRLEY 

OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONCA - OAB:MT/13082

 ...3. DispositivoI - Rejeito a exceção de pré-executividade apresentada, 

pelos fundamentos expostos.II - Intimem-se os excipientes desta decisão.III 

– Realize-se a avaliação dos bens penhorados as fls. 332, intimando-se 

as partes para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

aceitação tácita.IV – Após, intime-se a exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, indique leiloeiro particular de sua confiança. Não sendo 

apresentado, desde já, nomeio os leiloeiros Cirlei Freitas Balbino da Silva, 

Luiz Balbino da Silva e Joabe Balbino da Silva, para promoverem a 

alienação dos bens, os quais deverão observar o disposto nos artigos 

884 e 887 do CPC.V – Estabeleço como preço mínimo equivalente a 60% 

do valor avaliado do bem, o qual deverá ser pago em até 08 (oito) parcelas 

(art. 885, do CPC).VI – Promovida a alienação, intimem-se, com no mínimo 

05 (cinco) dias de antecedência, as pessoas mencionadas no art. 889 do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 725766 Nr: 6723-92.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAMEDE BECK - 

OAB:13621/MT, JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR - OAB:MT/5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação ao 

cumprimento de sentença, passando o valor da causa para o importe de 

R$ 19.745,44 (dezenove mil e setecentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta e quatro centavos).Considerando o disposto no Provimento nº. 

11/2017-CM do Estado de Mato Grosso, encaminhem-se ao Departamento 

da Secretária Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do 

e-mail funcional, os documentos elencados no §1º do art. 3º do aludido 

Provimento, para que se proceda à atualização do valor devido.Após, a 

atualização do valor devido, voltem-me concluso para homologação dos 

cálculos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 753620 Nr: 9605-90.2014.811.0003
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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: GILMAR AMANN DEVITTE, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB- FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTI BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:OAB/MT13100

 I – Inicialmente, proceda-se a exclusão do Estado de Mato Grosso do polo 

passivo da presente lide, vez que a Fazenda Pública é parte ilegítima 

figurar na presente demanda, bem como a alteração do polo ativo, 

retificando a capa dos autos.

II – Após, intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se quanto à impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada.

III – Findo o referido prazo, com ou sem manifestação, voltem-me para 

deliberar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 780453 Nr: 6383-80.2015.811.0003

 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: OSMAR PIRES CERVEIRA, MARIA UMBELINA DUARTE 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, em fase de liquidação 

promovida por Osmar Pires Cerveira e Maria Umbrelina Duarte Santos em 

face do Município de Rondonópolis. O feito fora julgado extinto, conforme 

sentença de fls. 432/435, em face do reconhecimento da recomposição 

salarial dos servidores públicos Municipais. Os autores apresentaram 

recurso de apelação, fls. 436/447. A Fazenda Pública executada 

apresentou contrarrazões ao recurso de apelação as fls. 451/463. O 

apelante requer a retratação deste Juízo, nos termos do art. 487, §7° do 

CPC. Breve relato.

Em regra, as sentenças são inalteráveis, nos termos do art. 494, do CPC. 

Contudo, o Código Processual Civil, faculta ao Juízo a quo a retratação em 

algumas hipóteses: da sentença que indeferir a petição inicial (art. 331 do 

CPC); aquela que julgar pela improcedência liminar do pedido (art. 332 do 

CPC) e: quando houver extinção dos autos sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, §7º do Código de Processo Civil.

 Analisando o feito, verifico que o presente caso não se amolda nas 

hipóteses de reconsideração, facultadas ao Juízo pelo CPC, uma vez que 

os autos foram extintos com resolução do mérito, em razão do 

reconhecimento da recomposição salarial dos servidores públicos 

Municipais.

Ante o exposto,

Decido:

I – Indefiro o pedido de retratação de fls. 459/463, mantenho a sentença 

objurgada por seus próprios fundamentos.

II – Após, intimadas às partes da presente decisão, remetam-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, §3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 785004 Nr: 8192-08.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOSMAR OLIVEIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16.960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, em fase de liquidação 

promovida por Leosmar Oliveira de Araújo em face do Município de 

Rondonópolis. O feito fora julgado extinto, conforme sentença de fls. 

186/189, em face do reconhecimento da recomposição salarial dos 

servidores públicos Municipais. O autor apresentou recurso de apelação, 

fls. 190/201. O apelante requer a retratação deste Juízo, nos termos do 

art. 487, §7° do CPC, fls. 205/209. Breve relato.

Em regra, as sentenças são inalteráveis, nos termos do art. 494, do CPC. 

Contudo, o Código Processual Civil, faculta ao Juízo a quo a retratação em 

algumas hipóteses: da sentença que indeferir a petição inicial (art. 331 do 

CPC); aquela que julgar pela improcedência liminar do pedido (art. 332 do 

CPC) e; quando houver extinção dos autos sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, §7º do Código de Processo Civil.

 Analisando o feito, verifico que o presente caso não se amolda nas 

hipóteses de reconsideração, facultadas ao Juízo pelo CPC, uma vez que 

os autos foram extintos com resolução do mérito, em razão do 

reconhecimento da recomposição salarial dos servidores públicos 

Municipais.

Ante o exposto,

Decido:

I – Indefiro o pedido de retratação de fls. 205/209, mantenho a sentença 

objurgada por seus próprios fundamentos.

II – Intime-se a parte autora da presente decisão.

III – Intime-se, ainda, o Município de Rondonópolis, nos termos do art. 183, 

§1º do CPC, para, no prazo legal, em querendo, contrarrazoar o recurso 

de apelação de fls. 190/201.

IV – Após, remetam-se os autos a, remetam-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça, nos termos do art. 1.010, §3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 792269 Nr: 11189-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS NEVES ARDIÇON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/SP 163.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 Diante do exposto, JULGO PORCEDENTE o pedido formulado nos 

presentes embargos à execução, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

devendo o cumprimento de sentença prosseguir em conformidade aos 

cálculos de fls. 05/06, ou seja, no valor de R$ 26.334,91 (vinte e seis mil, 

trezentos e trinta e quatro reais e noventa um centavos).Condeno a parte 

embargada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º e incisos do CPC, com exigibilidade suspensa 

em decor rênc ia  dos  bene f í c ios  da  Jus t i ça  Gra tu i ta 

concedidos.Translade-se cópia da presente sentença ao feito principal, 

promovendo o desapensamento.Certificado o trânsito em julgado, e nada 

sendo requerido em 10 dias, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 799704 Nr: 14274-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TS HOTEIS LTDA, NICOLE CERQUEIRA 

BUNNING, JUDY TEREZINHA CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA SILVA 

FERRARI - OAB:MT/9697, RAUL ASTUTI DELGADO - OAB:6682-B - MT

 1. RelatórioTrata-se de exceção de pré-executividade em desfavor da 

Fazenda Pública Estadual em que a executada Nicole Cerqueira Bunning, 

ora excipiente, alega ser ilegítima para figurar no polo passivo tendo em 

vista ser sócia investidora até a data de 27 de maio de 2010, fls. 14/35. O 

exequente, ora excepto, impugnou refutando todos os argumentos 

levantados pelo excipiente, fls. 37/40. Brevemente (...) 3. DispositivoI - 

Rejeito a exceção de pré-executividade apresentada, pelos fundamentos 

expostos.II – Intimem-se a excipiente desta decisão, observando-se fls. 

43.III – Defiro o pedido de fls. 42/50, tendo em vista o parcelamento do 
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débito, nos termos do art. 151 inciso VI, CTN.IV – Suspenda-se o feito pelo 

prazo de 01 (um) ano e 02 (dois) meses. V – Decorrido o prazo, intime-se 

a exequente, por remessa dos autos (intimação pessoal) para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto a quitação do parcelamento 

noticiado, sendo que o silêncio será interpretado como quitação do 

débito.VI – Havendo parcelas pendentes de quitação, deverá a Fazenda 

informar a data do início do parcelamento, a quantidade de parcelas e a 

data prevista para o vencimento da última parcela.VII – Com o retorno dos 

autos, com ou sem manifestação, nova conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 799760 Nr: 14308-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIDA MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 I – Vistos em correição.

II – Translade-se cópia dos acórdãos aos autos principais.

III – Após, intimem-se as partes para em 05 dias, requererem o que 

entender de direito.

IV – Nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 801303 Nr: 14881-68.2015.811.0003

 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: ROSEMIL NUNES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:MT/5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Indefiro o pedido de fls. 119, tendo em vista que as fls. 121, o 

requerimento informa que para a implantação do benefício, nos moldes da 

sentença e acordão, deverá o autor comparecer a uma unidade do INSS, 

munido de documentos específicos; sendo que não consta nos autos que 

o exequente tomou está providência.

Intime-se a parte autora.

Nada sendo requerido em 05 (cinco) dias, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 807502 Nr: 17192-32.2015.811.0003

 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: CLAUDECIR RAMPAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:MT/5646, YASMIN WAKI LEITE - OAB:18877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:OAB/RS 59323

 Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.Deixo de 

condenar o requerido ao pagamento de custas processuais, posto ser 

isento nos termos do artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.620/93 e artigo 

4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.Deixo de condenar o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, em decorrência da sucumbência 

parcial, proveniente do indeferimento do pedido de danos morais.Sentença 

sujeita ao duplo grau de jurisdição necessário, nos termos da súmula 490 

do STJ, pelo que, após o decurso do prazo para interposição de recurso 

voluntário, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Publique-se,Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 815021 Nr: 1228-62.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE ANDRADE FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE AZEVEDO 

ARAUJO - OAB:OAB/13.179 B

 I – Certifique-se acerca da tempestividade dos embargos de declaração 

opostos.

II – Após, intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco), em 

querendo, apresentar contrarrazões, tendo em vista que o eventual 

acolhimento dos aclaratórios importará em modificação da sentença 

objurgada, nos termos do art. 1.023, § 2º do CPC.

III – Após, transcorrido o prazo supra, com ou sem apresentação de 

resposta, voltem-me para apreciação do mérito dos embargos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 815833 Nr: 1494-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17.553-O

 Visto em Correição

Dada situação jurídica superveniente no Recurso de Repercusão Geral 

561.836 e 941.456; manifestem-se as partes em 05 dias.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 816010 Nr: 1559-44.2016.811.0003

 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: LUZIOMAR LOPES DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ....3. Dispositivo.Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

com arrimo no que dispõe o art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por LUZIOMAR LOPES 

DA SILVA OLIVEIRA contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, para convolar o benefício de auxílio doença comum em auxílio 

doença acidentário. Indefiro os pedidos de indenização por danos morais 

e materiais, bem como o pedido de concessão de auxílio acidente, 

consoante fundamentação anterior.Deixo de condenar o requerido ao 

pagamento de custas processuais, posto ser isento nos termos do artigo 

8º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.620/93 e artigo 4º, inciso I, da Lei nº 

9.289/96.Dada a sucumbência recíproca deixo de condenar o requerido 

em pagamento de honorários advocatícios.Sentença não sujeita ao 

reexame necessário.Publique-se,Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 822865 Nr: 3940-25.2016.811.0003

 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: VALDIR FERREIRA MOREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Em que pese à informação trazida à baila pela parte autora, os cálculos 

a serem despendidos não gozam da complexidade alegada, não 

dependendo de maiores conhecimentos para tanto, posto se tratar de 
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mero cálculo aritmético.

II – Assim, intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, cumprir, 

adequadamente, a determinação de fls. 281v, sob pena de indeferimento 

da inicial e, consequente, extinção do feito.

III – Transcorrido o prazo, com ou sem emenda, voltem-me para deliberar.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 658638 Nr: 7744-75.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA SOTERO, HIGO PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637, JURANDIR WERNECK DIAS - OAB:14813

 Intimação do advogado do reu, DR. JOÃO BATISTA BORGES 

JUNIOR-OAB/MT 7637 da designação da audiencia para o dia 08/02/2018 

as 16:30 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 622320 Nr: 5380-38.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO OLIVA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE PEREIRA BARROS - 

OAB:10.757

 Ação Penal n.º 5380-38.2014.811.0064 ( Id. 622320 )

Vistos.

R. hoje.

Ante o teor da certidão de fl. 84, redesigno audiência para o dia 

06.02.2018, às 15h:30min.

Ademais, indefiro o pleito constante de fl. 84 até que seja regularizada a 

renúncia e/ou revogação dos poderes outorgados à causídica pelo 

instrumento procuratório de fl. 83.

Às demais providências de praxe.

Cumpra.

Rondonópolis, 11 de setembro de 2017.

 Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 623740 Nr: 6484-65.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ADRIANO DE SOUZA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DE ALMEIDA 

LUCIANO - OAB:15.261/MT

 Ação Penal n.º 6484-65.2014.811.0064 ( Id. 623740 )

Vistos.

R. hoje.

Ante o teor da certidão de fl. 67, redesigno audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09.02.2018, às 17h:30min, justificando a longínqua 

data em razão da absoluta ausência de pauta em data anterior.

Às demais providências.

Cumpra.

Rondonópolis, 16 de novembro de 2017.

 Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 641128 Nr: 2608-34.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SABINO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Ação Penal nº 2608-34.2016.811.0064 ( Id. 641128 )

Réu: Nilson Sabino Barreto.

 Vistos.

Aportou o feito à conclusão em razão da resposta à acusação 

apresentada pelo acusado, formulada por advogado constituído ( Vide: 

Petitório de fl. 47-48 ), na qual não foi sustentada nenhuma tese de 

absolvição sumária, limitando-se tão somente em dizer que discorda dos 

fatos narrados na denúncia, e ao final arrolou as mesmas testemunhas 

indicadas pela acusação.

Pois bem.

 Não havendo preliminares a serem apreciadas e, não vislumbrando a 

incidência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 397, do Código 

Penal (com as alterações trazidas pela Lei n. 11.719/08), designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06.02.2018, às 15h:00min, 

justificando a longínqua data em razão da absoluta ausência de pauta em 

data anterior.

Intimem-se o Ministério Público, o advogado, o réu e as testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa. Requisitem-se se necessário. Se 

houver testemunha (s) residente (s) em outra comarca expeça-se carta 

(s) precatória (s).

Cumpra.

Rondonópolis, 31 de agosto de 2017.

 Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 658638 Nr: 7744-75.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA SOTERO, HIGO PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637, JURANDIR WERNECK DIAS - OAB:14813

 Intimação do advogado do réu Dr. JURANDIR WERNECK DIAS - OAB/MT 

14813, da designação da audiencia para o dia 08/02/2018 as 16:30 horas.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 603731 Nr: 1481-03.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEZIO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS Nº 1481-03.2012.811.0064 CÓDIGO: 603731

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): EDEZIO BARBOSA DA SILVA

INTIMANDO: RÉU EDÉZIO BARBOSA DA SILVA, Rg: 108668868 SSP MT 

Filiação: Deucidi Soreane da Silva e Maria Ferreira da Silva, data de 

nascimento: 24/11/1976, brasileiro, natural de Barra do Garças/MT, 

Endereço: Atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ACUSADO EDÉZIO BARBOSA DA SILVA, 
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acima qualificado, para audiência que realizar-se-á no dia 01 de março de 

2018, às 15h15min, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal.

 DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Diante da não intimação da 

testemunha Alison e do réu, Edezio, redesigno a presente audiência para 

o dia 01 de março de 2018, às 15h15min. Sem prejuízo da intimação 

pessoal, expeça-se mandado de intimação por hora certa no endereço 

constante no mandado de fl. 209 e intime-se por edital o réu. Intime-se a 

defesa para que, no prazo de 05 dias, decline nos autos o atual endereço 

do réu após, se declinado nos autos o endereço atualizado do acusado, 

desde já autorizo a expedição de mandado de intimação ou, se residir em 

outra comarca, carta precatória com a finalidade de proceder ao seu 

interrogatório. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se 

manifeste quanto ao interesse na inquirição da testemunha Alison e, em 

caso positivo, decline nos autos o atual endereço da referida testemunha. 

Após, se declinado nos autos o endereço atual da testemunha Alison, 

autorizo desde já a expedição de mandado de intimação ou, se residir em 

outra comarca, carta precatória com a finalidade de proceder a sua 

inquirição.”

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, Daniela Fraga de Melo 

Fonseca, Analista Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 19 de dezembro de 2017.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 627207 Nr: 193-15.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEILSON MATOS 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(s) acusado(s).

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de abril de 2.017, às 13:15 horas.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 339747 Nr: 3551-27.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI APARECIDO BEZERRA, RYCCARDO 

DOS SANTOS PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 610347 Nr: 600-89.2013.811.0064

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANDRÉ JULIANO FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE BALAROTTI LAURINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAÚJO - OAB:11571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ APARECIDO ALVES 

PINTO - OAB:

 Vistos, etc.

Em atendimento a petição formulada pela Defensoria Pública à fl. 442, 

determino a intimação do querelado para no prazo de 10 dias comprovar 

sua hipossuficiência nos termos da Lei ou constituir advogado para 

promover sua defesa.

Decorrido o prazo supramencionado sem que o acusado tenha 

comprovado sua hipossuficiência ou constituído advogado, desde já 

nomeio a causídica Dra. Flávia Almirão dos Santos Espanga, OAB/MT 

10.085, para promover a defesa dativa do acusado, o qual deverá ser 

intimado para apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 649889 Nr: 10132-82.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MENDES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e 

materialidade da prática do delito de receptação simples, que estratificam a 

existência de justa causa para a acusação — também conhecida como 

interesse de agir ou ‘fumus commissi delicti’ —, contidos no presente 

Inquérito Policial, e diante da tipicidade em tese, dos fatos narrados, 

RECEBO a denúncia apenas no que tange ao delito supracitado, previsto 

no art. 180, caput, do Código Penal.Diante do exposto, diante da ausência 

de justa causa para persecução da ação penal, com fundamento no art. 

395, III do Código de Processo Penal, REJEITO A DENÚNCIA em relação ao 

crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor oferecida 

pelo Ministério Público.Diante disso, com fundamento no art. 109 do CPP 

c/c art. 109, IV, da Constituição Federal, reconheço a incompetência 

absoluta deste juízo, em razão da matéria, determinando seja retirada 

cópia integral dos autos e remessa imediata desta à subseção judiciária da 

Justiça Federal de Rondonópolis, que é a competente para o 

processamento e julgamento do feito.Intime-se. Notifique-se e cumpra-se 

expedindo o necessário.Defiro os demais pedidos formulados pelo 

MP.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Intimem-se. Notifique-se o 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 653828 Nr: 3398-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON SANTOS DA 

SILVA - OAB:23.487/0

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Por fim, no que diz respeito ao investigado Macksuel Silva de Paula, 

homologo a promoção de arquivamento proposta pelo Parquet às fls. 

42/43.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 622573 Nr: 5588-22.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BATISTA NERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, em correição.

O réu não foi encontrado para a citação pessoal, resultando na citação 

editalícia. Contudo, apesar de regularmente citado por edital, não 

compareceu em juízo, motivo pelo qual com fundamento no art. 366 do 

CPP, determino a suspensão do processo e o curso no prazo 

prescricional, pelo prazo de 08 anos, nos termos da súmula 415 do STJ.

Ademais, analisando os elementos que instruem o processo, não verifico 

a necessidade de antecipar a produção de provas, porquanto inexistentes 

quaisquer dos fundamentos justificadores da medida excepcional.

Por fim, a realidade fático/processual ora apresentada é insuficiente para 

concluir pelo preenchimento dos fundamentos descritos no art. 312 do 

CPP, sobretudo porque o(s) crime(s) apurado(s) não é(são) 

considerado(s) grave(s) e não foi(ram) praticado(s) mediante violência ou 

grave ameaça à pessoa, de maneira que numa eventual condenação – 

fazendo-se um juízo prospectivo da reprimenda – conclui-se que o regime 

a ser fixado não será o fechado, motivo pelo qual deixo de decretar a 

prisão do(s) acusado(s).

Intime-se, notifique-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório com baixa nos 

relatórios estatísticos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 627207 Nr: 193-15.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEILSON MATOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da inquirição das testemunhas Wiltemberg, 

Gessyca e Cassio.

Diante da inquirição da vítima Cairon e a testemunha policial militar, e 

também vítima, Mauro, e em seguida, interrogado o réu neste ato, 

considerando as alegações finais orais apresentadas pelas partes, 

declaro encerrada a instrução.

Mantenho o processo concluso para posteriores deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 645610 Nr: 6461-51.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado WILIAN PEREIRA DE OLIVEIRA 

para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, 

ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647036 Nr: 7665-33.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUEL ALVES DE SANTANA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12.992

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado MAXSUEL ALVES DE 

SANTANA DE AZEVEDO para, querendo, apresente resposta à acusação, 

no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, será 

nomeado defensor para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 653828 Nr: 3398-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON SANTOS DA 

SILVA - OAB:23.487/0

 Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifico que o acusado informou não possui 

condições financeiras de constituir advogado, necessitando a assistência 

gratuita da Defensoria Pública (fl. 61).

Com vista dos autos, a Defensoria Pública manifestou no sentido de que o 

acusado percebe uma renda no valor superior ao estabelecido pelo 

Conselho Superior da Defensoria Pública (fl. 63).

 Assim, determino a intimação do acusado para comprovar sua 

hipossuficiência nos termos da Lei ou constituir advogado para apresentar 

defesa, no prazo de dez dias.

Decorrido o prazo supramencionado sem que o acusado tenha 

comprovado sua hipossuficiência ou constituído advogado, desde já 

nomeio o advogado Dr. Jefferson Santos da Silva- OAB/MT 23.487, para 

promover a defesa dativa do acusado, o qual deverá ser intimado para 

apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 655150 Nr: 4610-40.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FELIPE DA ANUNCIAÇÃO 

FAGUNDES, JESUS SOARES DA SILVA, VILSON PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público na cota ministerial de fls. 

64/65.

 Determino nova tentativa de citação do réu Jeferson Felipe da 

Anunciação Fagundes no endereço constante no mandado de citação de 

fl. 61, qual seja: Rua Vilmar Pereira de Souza, n° 77, Bairro Marechal 

Rondon, nesta cidade, telefone (66) 99933-9348.

Nos termos do art. 1.373, § 3°, da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, visando evitar novas diligências infrutíferas, determino ao Oficial 

de Justiça:

1) Caso o oficial de justiça não localize o réu para citação por 

circunstância diversa, ou seja, o réu estar em local incerto e não sabido, 

que retorne no endereço ao menos 03 (três) vezes antes de proceder à 

devolução do mandado, certificando claramente, em cada diligência, a 

motivação de não o ter encontrado, bem como, ao final, exarando se o 

acusado se encontra em lugar incerto ou não sabido, possibilitando, nessa 

hipótese, a citação por edital, ou se o mesmo está se ocultando para não 

ser citado, ensejando, dessa forma a citação por hora certa;

2) Nas diligências a serem empreendidas, não encontrando o réu, que o 

oficial de justiça questione de eventuais pessoas que se encontrarem no 

imóvel, bem como de vizinhos, a motivação para o réu não se encontrar 

naquele local, bem como sendo o caso, o seu atual endereço e telefone.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 655150 Nr: 4610-40.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FELIPE DA ANUNCIAÇÃO 

FAGUNDES, JESUS SOARES DA SILVA, VILSON PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeçam-se mandados de citação dos acusados JEFERSON FELIPE DA 

ANUNCIAÇÃO FAGUNDES, JESUS SOARES DA SILVA e VILSON PEREIRA 

DA COSTA para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 

10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no 

prazo legal, ou se a acusada não constituir defensor, será nomeado 

defensor para oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar a acusada se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar os réus os seus endereços 

residenciais e/ou comerciais, onde poderão ser localizados para fins de 

futuras intimações no curso do processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Outrossim, atento às informações constantes dos autos, bem como às 

diretrizes do artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que os acusados JESUS 

SOARES DA SILVA e VILSON PEREIRA DA COSTA preenche os requisitos 

objetivos e subjetivos exigidos para concessão da medida 

despenalizadora .

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 23 de junho de 2017, às 14:10 horas.

Intimem-se os acusados Jesus e Vilson para que compareçam à audiência 

acompanhados de advogado advertindo-o que, caso não possuam 

condições de contratar advogado, será nomeada um Defensor Público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 655150 Nr: 4610-40.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FELIPE DA ANUNCIAÇÃO 

FAGUNDES, JESUS SOARES DA SILVA, VILSON PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a Defensoria Pública declinou nos autos novo 

endereço do acusado Jesus Soares da Silva, designo nova audiência 

para proposta de suspensão condicional do processo para o dia 01 de 

setembro de 2017, às 16:15 horas.

Intime-se o acusado Jesus, o qual poderá ser localizado no endereço: 

Fazenda Nova Esperança, Zona Rural de Rondonópolis/MT, telefones : 66- 

99680-1909, 66- 99645-3205 e 66-99984-2612.

Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Por fim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar 

quanto a não localização do acusado Jeferson Felipe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 339747 Nr: 3551-27.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI APARECIDO BEZERRA, RYCCARDO 

DOS SANTOS PANIAGO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos em correição,

Processo em ordem, aguarde-se a citação do(s) acusado(s) e a 

apresentação de resposta à acusação.

No mais, proceda-se conforme determinado na decisão anterior.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 339747 Nr: 3551-27.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI APARECIDO BEZERRA, RYCCARDO 

DOS SANTOS PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a citação pessoal do acusado RYCCARDO DOS 

SANTOS PANIAGO restou infrutífera (fls. 74, 95 e 103) e, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no art. 362 do Código de Processo Penal, 

determino a citação por edital do acusado nos termos do art. 361 do CPP.

Decorrido o prazo do referido edital, o que deverá ser certificado nos 

autos, caso o réu não apresente defesa, não compareça em juízo ou não 

constitua advogado, com fundamento no art. 366 do CPP, determino, 

desde já, a suspensão do processo e o curso no prazo prescricional, pelo 

prazo de 16 anos, nos termos da súmula 415 do STJ.

Consequentemente, determino o desmembramento dos autos em relação 

ao referido acusado, nos termos do artigo 80 do CPP.

DO ACUSADO VALDINEI APARECIDO BEZERRA

Denota-se que o oficial de justiça se limitou a certificar que não logrou 

êxito em encontra-lo pessoalmente por ocasião da diligência (fl. 91), razão 

pela qual defiro conforme requerido em cota ministerial de fls. 105/106 e:

1- Determino que o oficial de justiça retorne no endereço: Av. Brasil, nº 

394, bairro São Sebastião II, Rondonópolis/MT e proceda a citação do 

acusado Valdinei Aparecido Bezerra.

2- Caso o nobre Oficial de Justiça não localize o acusado Valdinei para 

citação por circunstância diversa à do réu estar em endereço incerto ou 

não sabido, que retorne no endereço ao menos três vezes antes de 

proceder à devolução do mandado, certificando a cada dia o horário em 

que ali esteve, bem como a motivação de não o ter encontrado, bem como, 

ao final, exarando se o acusado Valdinei se encontra em lugar incerto ou 

não sabido, ou se está se ocultando para não ser citado, ensejando em 

sua citação por hora certa, nos termos do artigo 362 do CPP.

3- Nas diligências a serem empreendidas, não encontrando o réu, que o 

oficial de justiça questione de eventuais pessoas que se encontrarem no 

imóvel, bem como de vizinhos, a motivação para o réu ali não se 

encontrar, bem como, sendo o caso, o seu atual endereço e telefone.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 339747 Nr: 3551-27.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI APARECIDO BEZERRA, RYCCARDO 

DOS SANTOS PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

 Defiro os requerimentos formulados pelo Ministério Público em cota retro, 

devendo ser designado oficial de justiça diverso dos atuantes no presente 

feito.

Proceda-se nova tentativa de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir(em) defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-la(s).

 Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao(s) acusado(s) 

se ele(s) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz deve 

nomear-lhe(s) um defensor público ou dativo para patrocinar a sua 

defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de 

contratar defensor.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 603731 Nr: 1481-03.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEZIO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 Intimação da Drª. Carla Andréia Batista, OAB/MT nº. 18.808, para que, no 

prazo de 05 dias, decline nos autos o atual endereço do Acusado Edézio 

Barbosa da Silva, bem como para audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 01 de março de 2018, às 15h15min, a ser realizada 

neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 622573 Nr: 5588-22.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BATISTA NERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Da análise do sistema Apolo, verifico que o denunciado encontra-se 

segregado na cadeia pública/presídio da comarca de Dourados/MS por 

força de decisão proferida nos autos de cód. 625700, em trâmite na 1ª 

Vara Criminal desta comarca.

Assim, defiro conforme requerido pelo ministério público à fl. 65 e 

determino a expedição de carta precatória com a finalidade de proceder a 

citação do acusado para, querendo, apresente resposta à acusação, no 

prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, será 

nomeado defensor para oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 627207 Nr: 193-15.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEILSON MATOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos em correição,

Processo em ordem, aguarde-se a citação do(s) acusado(s) e a 

apresentação de resposta à acusação.

No mais, proceda-se conforme determinado na decisão anterior.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 627207 Nr: 193-15.2015.811.0064

 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): EDEILSON MATOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Caso haja proposta de suspensão condicional do processo, determino que 

conste no instrumento de citação do(s) acusado(s) a proposta de 

suspensão realizada pelo Ministério Público, a fim de que, ao 

apresentar(em) a resposta (art. 396-A), manifeste(m)-se sobre a 

possibilidade de aceitação ou não dos termos oferecidos.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Por fim, no que diz respeito ao suposto crime de ameaça (artigo 147, 

caput, do Código Penal), declaro decaído o direito da vítima de oferecer 

representação e, por consequência, declaro extinta a punibilidade do 

acusado, em conformidade ao disposto nos artigos 103 e 107, inciso IV, 

ambos do Código Penal Brasileiro.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 627207 Nr: 193-15.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEILSON MATOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 38.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para CONDENAR EDEILSON MATOS DA SILVA como incurso nas penas 

do art. 180, caput; e, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo 

Penal, ABSOLVÊ-LO quanto ao delito tipificado no art. 331, do Código 

Penal.III.1 – DOSIMETRIA DA PENA 39.Em observância ao disposto no art. 

68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de 

composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes 

termos.40.Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal: a)Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância 

judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da 

estrutura normais à espécie.b)Antecedentes: diante da condenação 

existente em face do réu ação penal nº 2086-41.2015.811.e (TJ/DFT. 

Acórdão n.881064, 20140610028568APR, P: 29/07/2015), motivo pelo qual 

deixo de fixar reparação dos danos morais supostamente sofridos pela 

vítima.53.Quanto ao dano material, tendo em vista que o notebook foi 

restituído a vítima (fl. 36) deixo de condená-lo ao pagamento de danos 

materiais.54.Proceda-se com as comunicações conforme dispõem os itens 

7.16.1 e seguintes da CNGCGJ/MT.55.Deixo de condená-lo ao pagamento 

de custas e despesas processuais por não haver nos autos nenhum 

elemento que possa concluir pela sua capacidade econômica 

favorável.56.Transitada em julgado esta sentença condenatória, 

determino:a)lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) 

culpado(s);b)comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da 

CR/88;c)comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;d)intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de 

multa;e)expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao 

juízo correspondente; ef)por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de 

estilo.Publique-se, registre-se e intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647036 Nr: 7665-33.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUEL ALVES DE SANTANA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12.992

 Vistos, etc.

 Defiro conforme requerido em cota ministerial de fls. 86/87.

1- Instrua o mandado de citação com as cópias da localização do 

endereço do réu fornecidas pelo Ministério Público.

2- Determino que o oficial de justiça retorne no mesmo endereço, qual 

seja: Rua Ali Sleimam Dib, nº 469, bairro Vila Iracy, nesta cidade, telefones 

(66) 9.9661-3797 e 9.9653-4527, bem como por economia e celeridade 

processual na Rua Ali Sleimam Dib, nº 649, bairro Vila Iracy, nesta cidade.

3- Caso o oficial de justiça não localize o acusado para citação pessoal ou 

por circunstância diversa a de o réu estar em endereço incerto ou não 

sabido, que retorne no endereço ao menos três vezes antes de proceder 

à devolução do mandado, certificando claramente, em cada diligência, o 

dia e o horário em que ali esteve, bem como a motivação de não o ter 

encontrado, bem como, ao final, exarando se o acusado se encontra em 

lugar incerto ou não sabido, possibilitando, nessa hipótese, a citação por 

edital, ou se o mesmo está se ocultando para não ser citado, ensejando, 

dessa forma, a citação por hora certa .

4- Nas diligências a ser empreendidas, não encontrado o acusado no 

endereço declinado no mandado, que o oficial de justiça questione de 

eventuais pessoas que se encontrarem no imóvel, bem como de vizinhos, 

a motivação para o réu ali não se encontrar, bem como, sendo o caso, o 

atual endereço e tele, declinando-se, outrossim, o nome e qualificação de 

eventuais pessoas que tenham prestado informações acerca do paradeiro 

do réu.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Por fim, caso seja inexitosa a localização do acusado, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 648265 Nr: 8656-09.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FREITAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado DIEGO FREITAS COSTA para, 

querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.
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Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 650801 Nr: 472-30.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 AUTOS - N.º 650801

Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação da acusada MARIA NEUZA DA SILVA 

SOUZA para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se a acusada não constituir defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar a acusada se ela 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar a ré o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizada para fins de futuras 

intimações.

Com fundamento no item 7.5.1, III, da CNGC, indefiro a pesquisa de 

processos criminais em andamento junto ao sítio do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em nome da denunciada, pois o Ministério Público 

possui condições estruturais para tanto.

Por fim, indefiro a proposta de suspensão condicional do processo 

ofertada pelo Ministério Público, pois a acusada possui duplicidade de 

cadastro no APOLO, bem como pelo fato da mesma, na ocasião da sua 

prisão em flagrante ter assinado como MARIA NEUZA DA SILVA SOUZA, 

a qual possui 01 (uma) condenação criminal pelo crime de furto em tramite 

nesta comarca, não fazendo jus a tal benefício.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 652298 Nr: 1885-78.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado HIGOR MARTINS DA SILVA 

para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, 

ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 652877 Nr: 2434-88.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MENDES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado ROBERTO MENDES DA 

COSTA para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Com fundamento no item 7.5.1, III, da CNGC, indefiro a pesquisa de 

processos criminais em andamento junto ao sítio do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, em nome do denunciado, pois o Ministério Público 

possui condições estruturais para tanto.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663984 Nr: 12467-40.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 -se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 

acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no 

mandado de citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o 

acusado se ele pretende constituir advogado ou se o Juiz deve 

nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, 

neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar 

defensor.Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu 

endereço residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins 

de futuras intimações.Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.Defiro os demais 

pedidos formulados pelo MP.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Intime-se. Notifique-se o MP.DA PRISÃO PREVENTIVANo que 

diz respeito ao disposto no art. 316 do Código de Processo Penal, não 

vislumbro mais a presença dos requisitos necessários à manutenção da 

prisão cautelar do acusado, pois verifico que o mesmo teve sua prisão em 

flagrante convertida em preventiva apenas pela sua não identificação. 

Outrossim, verifico que a defesa constituída pelo acusado juntou aos 

autos documentos de identificação e comprovante de da ordem de soltura, 
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o acusado deverá ser advertido pelo Oficial de Justiça, que a 

inobservância de quaisquer das medidas cautelares acima aplicadas 

resultará na revogação do benefício com a consequente decretação de 

sua prisão (art. 282, §4º, última parte do CPP).Expeça-se o necessário. 

Lavre-se termo de compromisso e cumpra-se com urgência.Expeça-se 

alvará de soltura para o réu, se por outro motivo não deva permanecer 

preso.Cumpra-se expedindo o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 634950 Nr: 6166-48.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAUJO - OAB:13807/O

 Vistos, etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ — contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados DEFIRO o pedido de 

desarquivamento do feito de fls. 198 e, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação da(s) acusada(s) para, querendo, 

apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar a(s) ré(s) o seu(s) 

endereço(s) residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizada para 

fins de futuras intimações e na hipótese de ser colocada em liberdade no 

curso do processo.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Intime-se. Notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663642 Nr: 12109-75.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ALEXANDRE DE LIMA FRACASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado JOAQUIM ALEXANDRE DE 

LIMA FRACASSO para, querendo, apresente resposta à acusação, no 

prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, será 

nomeado defensor para oferecê-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Oficie-se a autoridade policial para que no prazo de 30 (trinta) dias, 

providencie a elaboração de perícia técnica no local dos fatos, bem como 

dê prosseguimento nas investigações, no sentido de apurar autoria delitiva 

e localização dos objetos subtraídos.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 641716 Nr: 3175-65.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20982 OAB/MT

 Intimação do advogado do acusado, Dr. Allan Vieira Rocha - OAB/MT 

20.982, para que devolva os autos no cartório, no prazo de 24 horas, uma 

vez TRATAR DE PROCESSO COM RÉU PRESO, bem como que o prazo 

para manifestação encontra-se extrapolado, sob pena de busca e 

apreensão dos referidos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 659407 Nr: 8452-28.2017.811.0064

 AÇÃO: Interpelações->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PERCIVAL SANTOS MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Castrequini Ternero - 

OAB:OAB/MT 8379, RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15.559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES SOARES 

- OAB:15.559

 Vistos, etc.

Trata-se de interpelação judicial criminal com pedido de explicações em 

juízo interposto por PERCIVAL SANTOS MUNIZ, em face de FRANCISCO 

JOSÉ DOS SANTOS, sócio-proprietário da empresa Notícias de Mato 

Grosso Eireli - ME.

Tal pedido visa a notificação do interpelado para esclarecer o teor das 

alegações contidas na matéria jornalística intitulada “Percival, Ana Carla e 

a farra da merenda”, veiculada no site da empresa, cujo interpelado é 

sócio-proprietário, no dia 19.06.2017.

 Instado a se manifestar, o representante do ministério público 

manifestou-se pelo regular trâmite do procedimento (fl. 24).

É o breve relato. Decido.

A interpelação penal prevista no art. 144 do Código Penal, antes da 

propositura de queixa-crime, tem a finalidade de esclarecer o exato 

sentido das declarações tidas como ofensas contra a honra, a fim de 

oportunizar às partes a elucidação da verdadeira intenção do que foi dito, 

evitando-se uma ação penal injusta.

 Tal procedimento no âmbito criminal tem como requisitos de 

admissibilidade a existência de afirmações equívocas, dúbias ou ambíguas 

por parte do suposto autor do delito contra a honra do interpelante e a 

ausência de dúvidas, por parte do requerente, quanto ao conteúdo de tais 

alegações.

Assim, restando demonstrado no caso concreto o preenchimento dos 

aludidos requisitos necessários à propositura da interpelação judicial, o 

acolhimento do pedido é medida que se impõe.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 144 do Código Penal, acolho 

os pedidos formulados pelo requerente e DETERMINO a notificação do 

interpelado FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS, sócio-proprietário da 

empresa Notícias de Mato Grosso Eireli - ME para, no prazo de dez dias, 

esclarecer as afirmações descritas no pedido do interpelante.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o interpelante para 

conhecimento e providências cabíveis.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664929 Nr: 13251-17.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON MARQUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...).Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público pugnou 

pela declinação da competência com a consequente remessa dos autos à 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

desta comarca (fls. 50/52).É o necessário. Decido. Da análise dos autos, 

verifico a incompetência absoluta deste juízo, pois os fatos consistem em 

delito de violência doméstica, disciplinada pela Lei 11.340/2006, afeto à 

competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher desta comarca.Isto porque, trata-se de fato cometido, em 

tese, pelo filho das vítimas. Após a edição da referida Lei, foram criados 

mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, 

determinando a criação de unidades judiciárias com estrutura diferenciada 

e competência unificada para o trâmite dos processos, decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra mulher.Devido a esta 

necessidade o Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, 

através do provimento 18/2006/CM, resolve:“Art. 1º - Autorizar a 

instalação na Comarca de Cuiabá das 1ª e 2ª Varas Especializadas de 

Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, e nas Comarcas de 

Várzea Grande e Rondonópolis, a instalação de varas únicas com a 

mesma denominação.Parágrafo único – As Varas Especializadas 

referidas no caput, terão competência para o processo, julgamento e 

execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei n.º 

11.340, de 7 de agosto de 2006”. Como nesta comarca possui vara 

especializada de violência doméstica e familiar e a presente demanda 

versa sobre o tema, a competência para o seu processamento e 

julgamento seria de sua competência.Diante disso, reconheço a 

incompetência deste juízo em razão da matéria, determinando o 

encaminhamento imediato dos autos à Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta comarca, que é o juízo 

competente para análise.Intime-se. Notifique-se.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 666430 Nr: 14547-74.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO JACINTO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3.402/B 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 31 de janeiro de 2018, às 15:15 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.

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): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 212622 Nr: 1162-65.1994.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MENDES FORTUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 (...) .ISTO POSTO, em consonância com o parecer do Ministério Público de 

fls. 106/107, com fundamento no Artigo 316 do Código de Processo Penal, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA 

ao acusado, WESLEY MENDES FORTUNA, devidamente qualificado nos 

autos, mediante o cumprimento das seguintes medidas, quais sejam: I – 

Comparecer(em) a todos os atos do processo (Artigo 319, VIII, do Código 

de Processo Penal); II - Não mudar(em) de residência, sem aviso prévio a 

este Juízo (Artigo 319, IV, do Código de Processo Penal); III - Não 

frequentar(em) lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (Artigo 319, II, 

do Código de Processo Penal).Em caso de descumprindo de alguma das 

medidas acima descritas, poderá ser decretada novamente a prisão 

preventiva do acusado. Expeça-se o Alvará de Liberdade Provisória, 

observando-se, dentre outros, o disposto nos itens 7.15.3 e 7.15.5.2 , 

ambos da CNGC.Consigno, ainda, que por ocasião do cumprimento do 

alvará de liberdade provisória, DEVERÁ ser o acusado intimado 

pessoalmente da decisão de pronúncia de fls. 72/74.Por fim, procedam-se 

com as baixas e anotações necessárias em relação ao mandado de 

prisão preventiva expedido nestes autos, em nome do acusado. Às 

p rov idênc ias .  I n t imem-se .  Cumpra -se ,  exped indo - s e  o 

necessário.Rondonópolis, 06 de Janeiro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 653880 Nr: 3448-10.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO DE OLIVEIRA DE ALMEIDA AMORIM, 

ALAN JÚNIOR ARRUDA DE CARVALHO, RONALDO ROSA SOMOKOVITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 III – DISPOSITIVO

61. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e, portanto, 

CONDENO ÂNGELO OLIVEIRA DE ALMEIDA AMORIM e ALAN JÚNIOR 

ARRUDA DE CARVALHO, como incursos nas sanções previstas no art. 

157, § 2º, incisos I, II e V c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (1º fato); artigo 

288, par. único (2º fato), todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 

8.069/90 (3º fato) c/c artigo 69, do Código Penal e RONALDO ROSA 

SOMOKOVITZ como incurso nas sanções previstas no artigo 157, § 2º, 

incisos I, II e V c/c artigo 61, inciso II, alínea “h” (1º fato) e artigo 29, todos 

do Código Penal; artigo 288, par. único (2º fato), do Código Penal; artigo 

244-B, da Lei nº 8.069/90 (3º fato) e artigo 16, § único, inciso IV, da Lei nº 

10.826/2003 (5º fato) c/c artigo 69, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 664885 Nr: 13214-87.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS MOREIRA DE SOUZA, RODRIGO 

FERNANDES DE MENDONÇA, WANDERSON NERES NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, Ricardo 

Henrique Ayala Barbosa - OAB:24.326-O/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 acusados.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01 de fevereiro de 2018, às 13:30 horas.

Intimem-se os acusados, os defensores, 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.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 629176 Nr: 1707-03.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALEXANDRO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130

 PEP – Cód. 629176

Vistos.

Considerando a convocação desta Magistrada pela Corregedoria Geral da 

Justiça deste Estado, para participação no IX FONAVID, que realizará na 

cidade de Natal/RN, no período de 08 a 11 de novembro de 2017, 

REDESIGNO a audiência de fl. 222 para o dia 28/02/2018, às 15h 45min.

 Intime-se o recuperando no endereço de fl. 204.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se a defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Rondonópolis-MT, em 17 de outubro de 2017.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 322781 Nr: 956-26.2009.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO LACERDA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO RODRIGUES CUSTODIO 

- OAB:

 PEP – Cód. 322781

Vistos.

Considerando a convocação desta Magistrada pela Corregedoria Geral da 

Justiça deste Estado, para participação no IX FONAVID, que realizará na 

cidade de Natal/RN, no período de 08 a 11 de novembro de 2017, 

REDESIGNO a audiência de fl. 148 para o dia 21/02/2018, às 14h 45min.

 Intime-se o recuperando e sua defesa.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 328881 Nr: 6918-30.2009.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO QUEIROZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - 

OAB:3295-B, SIDNEY DIVINO S. RODRIGUES - OAB:6738/MT, 

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:9556, Yclen Eduardo 

Soares dos Santos - OAB:22.287/O

 Vistos.

A MM. Juíza determinou a remessa dos autos para o Ministério Público e 

defesa, para manifestação quanto à justificativa apresentada. Após as 

manifestações, voltem os autos conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 626056 Nr: 8146-64.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MARTINS ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6.288-A

 PEP – Cód. 626056

Vistos.

Considerando a convocação desta Magistrada pela Corregedoria Geral da 

Justiça deste Estado, para participação no IX FONAVID, que realizará na 

cidade de Natal/RN, no período de 08 a 11 de novembro de 2017, 

REDESIGNO a audiência de fl. 43 para o dia 21/02/2018, às 14h 00min.

 Intime-se o recuperando via edital.

Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se a defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Rondonópolis-MT, em 17 de outubro de 2017.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 634545 Nr: 5866-86.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 Vistos.

Considerando que o dia 20 de novembro é feriado nacional, sendo 

celebrado o dia da consciência negra, REDESIGNO o dia 26/02/2018, às 

14h00min, para realização da necessária audiência.

Intime-se o recuperando e sua defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 659449 Nr: 8494-77.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN CRISTINA CORDEIRO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B

 PEP – Cód. 659449

Vistos.

Considerando o regime imposto ao recuperando para cumprimento inicial 

da pena, ou seja, o regime semiaberto, conforme consta da sentença 

condenatória (fls. 12/14), necessário se faz a realização de audiência.

 Assim, DESIGNO o dia 27/02/2018, às 14h 30min, para realização de 

audiência admonitória para fixação das condições a serem cumpridas.

 Intime-se o recuperando e sua defesa.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Rondonópolis-MT, em 19 de outubro de 2017.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 338931 Nr: 2735-45.2011.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLLICARDO PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

 Intimação do advogado constituído nos autos acerca do cálculo de pena 

abaixo trnascrito:

Regime atual: Fechado
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Informações para progressão de regime

Próximo regime: Semiaberto

Data base para progressão: 15/07/2017

Data para progressão de regime: 12/02/2021

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 28/12/2010

Data Livramento Condicional: 29/03/2021

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 24a 1m 19d

Pena Cumprida até data Atual: 6a 7m 13d

Data do Término da Pena: 03/03/2042

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 621448 Nr: 4566-26.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da costa campos - 

OAB:16944, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, 

Ronaldo de Carvalho - OAB:3616-B

 PEP – Cód. 621448

Vistos.

Considerando a convocação desta Magistrada pela Corregedoria Geral da 

Justiça deste Estado, para participação no IX FONAVID, que realizará na 

cidade de Natal/RN, no período de 08 a 11 de novembro de 2017, 

REDESIGNO a audiência de fl. 382 para o dia 21/02/2018, às 16h 15min.

 Intime-se o recuperando no endereço de fls. 385/386.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se a defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Rondonópolis-MT, em 19 de outubro de 2017.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 640705 Nr: 2189-14.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GIOVANE SILVESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Myrian Carla Cardozo - 

OAB:14026

 Vistos.

Considerando que não houve impugnação, HOMOLOGO o cálculo de fl. 

128, para que surtam os seus efeitos legais. No entanto, RETIFIQUE-SE o 

cálculo apresentado, tão somente em relação ao regime de pena, eis que o 

recuperando encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto e 

PROCEDA-SE com lançamento no Sistema Apolo.

 Outrossim, tendo em vista que o recuperando atingiu o lapso temporal 

para progressão do regime semiaberto para o aberto em 25/06/2017, nos 

termos do §1º, do art. 112 da LEP, DESIGNO o dia 19/02/2018, às 

14h00min, para analisar a possibilidade da concessão do benefício, bem 

como realizar audiência admonitória para fixação das condições a serem 

cumpridas no regime aberto.

 Intime-se o recuperando para comparecimento, bem como para que 

apresente comprovante de endereço atualizado e de labor lícito (carteira 

de trabalho).

Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se o recuperando e a defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário para a realização do ato.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 646886 Nr: 7556-19.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAÍNA DOS SANTOS APARECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da costa campos - 

OAB:16944

 Intimação do advogado constituído nos autos acerca do cálculo de pena 

abaixo transcrito:

Regime atual: Fechado

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Semiaberto

Data base para progressão: 15/07/2016

Data para progressão de regime: 08/09/2021

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 10/03/2016

Data Livramento Condicional: 12/04/2025

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 7a 3m 2d

Pena Cumprida até data Atual: 1a 10m 0d

Data do Término da Pena: 12/04/2025

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 659534 Nr: 8577-93.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR PIMENTEL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085

 PEP – Cód. 659534

Vistos.

Considerando o regime imposto ao recuperando para cumprimento inicial 

da pena, ou seja, o regime semiaberto, conforme consta da sentença 

condenatória (fls. 22/26), necessário se faz a realização de audiência.

 Assim, DESIGNO o dia 27/02/2018, às 14h 30min, para realização de 

audiência admonitória para fixação das condições a serem cumpridas.

 Intime-se o recuperando e sua defesa.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Rondonópolis-MT, em 19 de outubro de 2017.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 661198 Nr: 9933-26.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O-MT, Sidney Silva Carvalho - OAB:21.663-0-MT

 PEP – Cód. 661198

Vistos.

Considerando o regime imposto ao recuperando para cumprimento inicial 

da pena, ou seja, o regime aberto, conforme consta da sentença 

condenatória (fls. 12/28), necessário se faz a realização de audiência.

 Assim, DESIGNO o dia 19/02/2018, às 14h 30min, para realização de 

audiência admonitória para fixação das condições a serem cumpridas.

 Intime-se o recuperando e sua defesa.

Ciência ao Ministério Público.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, em 19 de outubro de 2017.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 664779 Nr: 13141-18.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDPMEDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI SILVA CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 22647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, não concedo a segurança, mantendo a suspensão da 

Carteira Individual de Visitante de BENEDITA DE SIQUEIRA GOMES, nos 

termos da decisão administrativa, pelo prazo de 06 meses, bem como não 

autorizo a liberação de visitas para todos os familiares do recuperando, 

devendo ser liberado conforme determina o Manual de Procedimento de 
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Operação Padrão (POP). Oficie-se à diretoria da Penitenciária Major Eldo 

Sá Corrêa, comunicando acerca desta decisão.Transitado em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias. 

P.I.C.Rondonópolis-MT, em 19 de dezembro de 2017.Tatyana Lopes de 

Araújo BorgesJuíza de Direito

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641395 Nr: 2869-96.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO FERREIRA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernardino de 

Mendonça Junior - OAB:16.330/MT, CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO 

JUNIOR - OAB:349.232, FAGNER DA SILVA PRATA - OAB:17420/E, 

WENDELL PEREIRA DE MELO - OAB:23910/MT

 Processo nº 2869-96.2016.811.0064 – Código 641395.

Vistos etc.

Considerando os memoriais apresentados pelo Ministério Público às fls. 

162/179, intime-se a defesa do acusado por intermédio de sue advogado 

Dr. Ângelo Bernardino de Mendonça Junior para apresentação dos 

memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme já determinado às fls. 

147/148.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 15 de dezembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667041 Nr: 100-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN NUNIS BRANDÃO, GGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699/O

 (...) ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, 

MANTENHO INTEGRALMENTE O DECRETO PREVENTIVO, razão pela qual 

INDEFIRO o pleito de reconsideração da decisão formulado pela defesa do 

indiciado, vez que permanecem os requisitos e fundamentos nos Artigos 

312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.Às providências. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 07 de Janeiro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 618776 Nr: 1873-69.2014.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FLAVIA CRISTINE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIS SCHROEDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 5152- A, JOAO ALVES SANTOS - OAB:12.461, REGINA DE 

ALMEIDA LUCIANO - OAB:15.261 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3.719-MT, THAIS LOUANA MENDES SILVA - OAB:18941

 Processo: nº 1873-69.2014.811.0064 – Código 618776.

Vistos etc.

Inicialmente, não conheço do recurso adesivo manejado nestes autos às 

fls. 1019/1032, face a sua intempestividade, conforme observa-se do teor 

da certidão de fl. 1104.

 Outrossim, verifica-se do feito que o advogado Dr. Joabe Teixeira de 

Oliveira – OAB/MT nº 5152-A postulou requerendo, em síntese, o 

recebimento dos valores pactuados a título de honorários advocatícios 

com a requerente Flávia Cristiane da Silva, bem como que a mesma lhe 

faça o ressarcimento dos valores gastos com a educação e saúde dos 

menores Lavinia Schroeder e Heitor Schroeder (fls. 1036/ 1039 e 

documentos fls. 1039/1086).

 Na hipótese em tela, torna-se importante consignar que o referido 

causídico foi destituído do mandato (fl. 1087).

 No entanto, consoante o disposto nos Artigos 23 e 24, §1º, do Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - Lei 8.906/1994, o 

advogado terá direito à percepção dos honorários advocatícios em razão 

do trabalho prestado, inclusive os sucumbenciais, se assim foi 

convencionado, desde que o prove e o requeira em ação própria, ou 

execução nos próprios autos.

Diante disso, registro que nada impede que o advogado Dr. Joabe Teixeira 

de Oliveira – OAB/MT nº 5152-A, através da via adequada promova ação 

de cobrança dos honorários advocatícios ou execução nos próprios 

autos.

Ressalto, ainda que, caso o referido advogado opte por promover a 

execução dos honorários na presente ação, exercendo seu direito 

conferido por Lei, esclareço, desde já, que a manifestação de fls. 1036/ 

1039 não preencheu os requisitos necessários para os fins almejados.

 Além disso, indefiro pedido de ressarcimento postulado (fls. 1036/ 1039) 

porque é questão entre o advogado Dr. Joabe Teixeira de Oliveira e sua 

antiga cliente Flávia Cristiane da Silva, não guardando relação com o 

objeto da presente lide.

 Por fim, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do recurso de apelação 

interposto.

 Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 664431 Nr: 12843-26.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MATIAS UHDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699/O

 (...) ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 67, 

mantenho integralmente o decreto preventivo de fls. 47/49, razão pela qual 

INDEFIRO o pleito de fls. 51/66, vez que permanecem os requisitos e 

fundamentos nos Artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo 

Penal.Por fim, certifique-se Sra. Gestora Judicial se o mandado de prisão 

encontra-se no Banco Nacional de Mandados de Prisões do CNJ. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de Dezembro de 

2017.Tatyana Lopes de Araújo BorgesJuíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 666010 Nr: 14196-04.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER RIBEIRO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA - 

OAB:7130, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 (...) ISTO POSTO, considerando o parecer favorável do Ministério Público 

de fls. 99/100, com fundamento no Artigo 316 do Código de Processo 

Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO a LIBERDADE 

PROVISÓRIA ao acusado, FAGNER RIBEIRO RAMOS, devidamente 

qualificado nos autos, mediante o cumprimento das seguintes medidas, 

quais sejam: I – Comparecer BIMESTRALMENTE em Juízo para justificar 

suas atividades e o local de moradia;II – Suspensão da posse/restrição do 

porte de armas.III- Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de 
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convivência.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666994 Nr: 18-16.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otoniel João dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699 MT, DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - 

OAB:15.616 MT

 Código: 666994Vistos etc.Trata-se de Ação Penal em face de Otoniel 

João dos Santos, acusado da prática dos crimes descritos nos Artigos 

129, § 9 e Artigo 147, ambos do Código Penal, com observância da Lei nº 

11.340/06.O auto de prisão em flagrante foi devidamente homologado e 

convertido em prisão preventiva em 24/12/2017 (fls. 47/49). A denúncia foi 

recebida em 15/01/2018 (fls. 53).O acusado, por intermédio do advogado 

constituído, apresentou a resposta à acusação c/c pedido de revogação 

de prisão preventiva, aduzindo, em síntese, que não estão presentes os 

requisitos para a manutenção da prisão preventiva, bem como que o 

acusado não descumpriu nenhuma medida protetiva anteriormente fixada 

(fls. 54/59). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 614562 Nr: 5197-04.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI PEREIRA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Código: 614562

Vistos etc.

 Defiro a cota ministerial de fls. 80.

Com efeito, designo audiência para o dia 28/02/2018, às 15h30min.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 19 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 621180 Nr: 4316-90.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSMO DAMIÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:9.496/MT

 ISTO POSTO, com fulcro nos Artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, § 

1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o Artigo 61, caput, do Código 

de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL em face 

de COSMO DAMIÃO RODRIGUES, em razão de ter ocorrido a prescrição 

da pretensão punitiva estatal em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) 

atribuído(s) neste feito. Transitada em julgado esta sentença, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Se houver fiança 

prestada nos autos, declaro-a sem efeito, procedendo-se na forma do 

artigo 337 do Código de Processo Penal.Por fim, determino que proceda-se 

com o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em desfavor 

do acusado neste processo, bem como baixas e necessárias 

anotações.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 

03 de Janeiro de 2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 647445 Nr: 7993-60.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DIONISIO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Mello dos Santos 

- OAB:9.550

 Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, 

RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em 

Juízo e, por consequência, determino a instauração da competente ação 

penal.

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de Dezembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 656496 Nr: 5879-17.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEANDRO NUNES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19167/O-MT

 Vistos em correição.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, analisando-se o IP, 

verifica-se que há prova da existência do delito (materialidade) e indícios 

suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida 

na forma como inicialmente colocada em Juízo e, por consequência, 

determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do CPP, 

observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da 

CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 
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Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências. Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 de agosto de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 663891 Nr: 12398-08.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE GERALDO MALAQUIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, 

RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em 

Juízo e, por consequência, determino a instauração da competente ação 

penal.

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 11 de Dezembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 665116 Nr: 13433-03.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON SANTOS NARCISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - OAB:13392

 Código 665116

Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da decisão nos autos em apenso.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 19 de Dezembro de 2017.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665446 Nr: 13738-84.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, 

RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em 

Juízo e, por consequência, determino a instauração da competente ação 

penal.

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências. Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de Dezembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666347 Nr: 14479-27.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDFLDDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14479-27.2017.811.0064 (Código 666347)

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTOS proposta 

por ALINY FERNANDA SILVA CANUTO FREITAS em face de LIDIMAR 

DAMAS DE FREITAS, ambos qualificados nos autos.

Compulsando os autos, observo que a petição inicial não está adequada 

às determinações contidas no Artigo 320, do Código de Processo Civil.

Além disso, nota-se que não foram juntados os documentos 

indispensáveis à propositura da presente execução de alimentos, “verbis”: 

1) Documentos de identificação da exequente; 2) Comprovante de 

residência da parte exequente; 3) Cópia da r. decisão que fixou os 

alimentos provisórios.

 Diante disso, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial (Artigo 321, do CPC), atendendo as disposições 

contidas nos Artigos 76, caput, e 320 do Código de Processo Civil, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do Artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

Após, decorrido o prazo e de tudo certificado, voltem-me os autos 

conclusos.
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Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 dezembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 624683 Nr: 7150-66.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ARAUJO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19167/O-MT

 Vistos etc.

A audiência ficou prejudicada diante do teor da certidão de fls. 149, assim, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público, por seu digno Promotor de 

Justiça.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 642909 Nr: 4280-77.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMER BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - OAB:13392

 Código 642909.

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente o despacho de fl. 107.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 02 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 664648 Nr: 13026-94.2017.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON SANTOS NARCISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:OAB/MT 13392

 (...) ISTO POSTO, considerando as declarações da vítima às fls. 44, bem 

como o parecer favorável do Ministério Público de fls. 47/49, com 

fundamento no Artigo 316 do Código de Processo Penal, REVOGO A 

PRISÃO PREVENTIVA e CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao 

acusado, JOILSON SANTOS NARCISO, devidamente qualificado nos 

autos, mediante o cumprimento das seguintes medidas, quais sejam: I – 

Comparecer BIMESTRALMENTE em Juízo para justificar suas atividades e 

o local de moradia;II – Suspensão da posse/restrição do porte de armas.III- 

Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência.I(...) 

BorgesJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666554 Nr: 14662-95.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFSCF, JPDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14662-95.2017.811.0064 (Código 666554)

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTOS proposta 

por J. P. de F. devidamente representado ALINY FERNANDA SILVA 

CANUTO FREITAS em face de LIDIMAR DAMAS DE FREITAS, ambos 

qualificados nos autos.

Compulsando os autos, observo que a petição inicial não está adequada 

às determinações contidas no Artigo 320, do Código de Processo Civil.

Além disso, nota-se que não foram juntados os documentos 

indispensáveis à propositura da presente execução de alimentos, “verbis”: 

1) documentos de identificação do exequente; 2) Comprovante de 

residência da parte exequente; 3) CPF e RG da representante do 

exequente; 4) Cópia da r. decisão que fixou os alimentos provisórios.

 Diante disso, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial (Artigo 321, do CPC), atendendo as disposições 

contidas nos Artigos 76, caput, e 320 do Código de Processo Civil, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do Artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

Após, decorrido o prazo e de tudo certificado, voltem-me os autos 

conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 31 dezembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667041 Nr: 100-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN NUNIS BRANDÃO, GGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699/O

 (...) CONVERTO a prisão em flagrante de JHONATAN NUNIS BRANDÃO, 

devidamente qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, o fazendo 

com fundamento no Artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal, já 

que presentes os requisitos e fundamentos do Artigo 312 do mesmo 

Codex.Expeça-se o respectivo mandado de prisão preventiva. Por fim, o 

gestor e a autoridade policial deverão certificar-se do cumprimento do 

Artigo 306 do Código de Processo Penal, com nova redação dada pela Lei 

n.º 12.403/2011, em especial quanto à comunicação à família do preso ou 

à pessoa por ele indicada, ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Com a chegada do inquérito, certifique-se nos autos, anexando 

cópia da presente decisão e arquivando o presente feito.Dê ciência ao 

Ministério Público da presente decisão.Rondonópolis, 04 de Janeiro de 

2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 882274 Nr: 11065-10.2017.811.0003

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: BRASIL DE RONDONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

VIDROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Postergo a apreciação do pedido de restituição de bem apreendido 

formulado às fls. 05/13 e fls. 75/80 para após a realização da audiência de 

conciliação para reparação do dano ambiental, a ser designada nos autos 

do Termo Circunstanciado de Ocorrência em apenso nº 

11211-51.2017.811.0003, Código 882755, que apura o crime ambiental 

relativo ao transporte irregular de madeira.

 Intime.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 751070 Nr: 8333-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

MARAVILHA LTDA, FLÁVIO PERUZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT, VANDERSON PAULI - OAB:OAB/MT13.354

 Vistos etc. Oficie Sra. Gestora a Comarca de Sinop/MT (fls. 242), 

solicitando informações acerca da CP expedida para citação/intimação do 

representante legal da empresa ré. Intime o advogado Dr. Danillo Henrique 

Fernandes para que regularize sua representação processual, juntando 

no prazo de 05 (cinco) dias, o instrumento de procuração. Após, 

voltem-me conclusos.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 161532 Nr: 9118-89.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CHROMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - 

OAB:OAB/PR 47.325, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4482, MARCOS ANTONIO ZAITTER - OAB:8740/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO CHROMINSKI, Cpf: 48144932153, 

Rg: 517.978, brasileiro(a), solteiro(a), vendedor. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) 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 30 dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Em 30 de junho de 2016 o executado aderiu a cota de 

consórcio nº 0119 do grupo 067, a qual é administrada pela exequente, 

consoante contrato de adesão anexo. Em 20 de outubro de 2006, por 

lance, o primeiro executado foi contemplado, assim, encontrava-se a 

disposição deles a carta de crédito para adquirirem um imóvel. Após a 

apresentação dos documentos exigidos e dos trâmites legais, em 27 de 

abril de 2007, foi lavrada escritura pública de compra e venda, cinfissão 

de dívida e garantia hipotecária, sendo aquirido pelo executado o seguinte 

bem: "área de terras, situada no município de Araguaia, Comarca de Barra 

do Garças-MT "Fazenda Salvador", com área de 217,80 ha (duzentos e 

dezessete hectares e oito mil metros quadrados), desmembrada de uma 

área maior, dentro dos seguintes limites e confrontações: partindo do 

marco M-01, segue por uma linha de 1.500 metros; ao rumo de 74º25'SE, 

ATPE o MP-2, divisando com terras de Benedita Rosa de Lima, deste 

marco MP-2, segue por uma linha de 1.452,00 metros ao rumo de 

23º30'00'NE, divisando com terras de Julio Brande Leiro, até o marco 

MP-3, deste por uma linha de 1.500,00 metros rumo de 74º25'00'NW, 

divisando com terras de Etelvino Andreoli até o marco MP-4, deste ponto 

segue por uma linha de 1.452,00 metros rumo de 23º30'00'SW, divisando 

com terras de Julio Garbim até o marco inicial, devidamente matriculado no 

1º Serviço Registral da Comarca de Barra do Garças-MT sob nº 47.376. 

Foi apresentado de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 22 da Lei 

4.947/66, o Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais - CCIR, referente 

aos exercícios de 2003/2004/2005, dados do imóvel rural". Na própria 

escritura pública de compra e venda o executado reconheceu e 

comprometeu em realizar o pagamento de R$ 126.720,81 (cento e vinte e 

seis mil, setecentos e vinte reais e oitenta e um centavos), sendo que a 

referida quantia deveria ser paga em 45 (quarenta e cinco) parcelas 

mensais, nas datas correspondentes às Assembléias erais Ordinárias, 

corrigidos anualmente pelo INCC Indice Nacional da Construação Civil). Em 

garantia de pagamento integral da dívida o executado deu à exequente 

como Primeira e Especial Hipoteca o imóvel acima mencionado. Ocorre 

que, o executado não mais está cumprindo com as suas obrigações de 

pagamento, porquanto encontra-se inadimplente com as parcelas 68 a 

112, correspondentes aos meses de junho/2007 a fevereiro/2011, 

acrescido de multa de 2% e juros de mora de 1% a.m., bem como com 

valores correspondentes à custas extrajudiciais, totalizando em 

25/08/2011, a quantia de R$ 215.668,42 (duzentos e quinze mil, 

seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos). A 

inadimplência do executado está causando prejuízos aos demais 

participantes dos grupos de consórcios, eis que necessitam desses 

recursos para que seja procedida à contemplação mensal e, consequente, 

o pagamento das cartas de crédito daqueles ainda não contemplados. 

Com o descumpriemnto das obrigações de pagamento perpetuadas pelo 

executado houve o vencimento antecipado da totalidade do 

contrato/dívida, a qual monta em R$ 215.668,42 (duzentos e quinze mil, 

seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos). 

Esgotadas todas as formas de uma composição amigável, não restou 

alternativa senão a propositura da presente lide. Pelo exposto requer: a) a 

citação do executado para que, efetue o pagamento da dívida, tomando-se 

por base o valor do crédito vigente na data do efetivo pagamento, com os 

devidos acréscimos de juros moratórios de 1% ao mês e multa moratória 

de 2%, nos termos do contrato firmado entre as partes, as quais deverão 

incidir sobre as parcelas efetivamente vencidas; b) caso o executado não 

realize o pagamento da dívida no prazo supracitado, que o Sr. Oficial de 

Justiça proceda de imediato a penhora do imóvel dado em garantia 

hipotecária, nos termos dos artigos 652 § 1º e 655 § 1º do CPC, bem como 

realize sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto, intimando o 

executado de tais atos; c) sejam concedidas ao oficial de justia os 

benefícios do artigo 172 §§ 1º e 2º do CPC; d) protesta-se pela produção 

de todas as provas em direito admitidas, especialmente a documental, 

pericial e testemunhal. Dá-se à causa o valor de R$ 215.668,42 (duzentos 

e quinze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois 

centavos).

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 4.658,00

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 193357 Nr: 15120-07.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE ANTUNES DA SILVA, MARILEIDE 

CELESTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO LOZZI LTDA - ME, EUDES JOSÉ 

DE PAULA CLUGG, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clovis Alexandre Stasiak Neris 

- OAB:16935/MT, LUIS CARLOS CORTES - OAB:17.750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 CERTIFICO que os Embargos Declaratórias opostos pelo Denunciado à 

Lide BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS, às fls. 369/371, 

foram protocolados no prazo legal.

 CERTIFICO AINDA que conforme autorizado pela legislação vigente, 

INTIMO a Parte Requerente bem como as Partes Requeridas, a manifestar 

acerca dos referidos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123595 Nr: 2806-34.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPEDITO ANACLETO WEBER STEFFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:MT/9695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO, em fase de cumprimento de sentença, movida por EXPEDITO 

ANACLETO WEBER STEFFANELLO em face de BANCO DO BRASIL S/A. 

[...] Diante disso, HOMOLOGO o cálculo de fls. 342 e, em consequência 

JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença 

formulada às fls. 347/357.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 126261 Nr: 5475-60.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a Parte Exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias, recolha 

a diligênia junto ao Juízo Deprecado (Segunda Vara Cível de Sorriso/MT, 

Carta Precatória 1596-23.2017.811.0040 - Código: 166930), sob pena de 

devocução da referida Carta Precatória sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 168050 Nr: 3028-31.2012.811.0015

 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: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIRLEI LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 CERTIFICO que a CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL apresentada à 

fl. 135, foI protocolada no prazo legal.

 CERTIFICO AINDA que conforme autorizado pela legislação vigente, 

INTIMO a Parte Autora à Impugnar a referida Contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 206252 Nr: 7953-02.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEÃ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME KOTOVICZ - 

OAB:OAB/MT 18.583, MICHEL MENZEL MORITA - OAB:14744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 INTIMAR a Parte Requerida para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

compareça na Secretaria desta Vara, munida de procuração, a fim de 

retirar o documento do Veículo objeto da lide, emitido pelo DETRAN/MT, 

salientando que após esse prazo o processo será remetido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 157572 Nr: 4709-70.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA DUARTE, ELÉSIO RENATO 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO: Do advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, efetuar o preparo da carta precatória a ser expedida à Comarca de 

São José do Rio Claro/MT, para Intimação do Executado Elésio e sua 

Esposa da Penhora realizada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204891 Nr: 6913-82.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO PERES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA TREVISAN MIGLIORINI, ANDRE H. 

CAMPOS DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

JORGE VINICIUS FERNANDES DE ABREU - OAB:12390/MT

 INTIMAR A PARTE AUTORA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente impugnação às Contestações apresentadas às fls. 68/70 e 101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 226175 Nr: 3432-77.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO TROMBETA, SANDRA 

SANTOS CAVAZZANI TROMBETA, ITAMAR LUIS TROMBETTA, IRENE 

TROMBETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALGISA MARQUES - 

OAB:RS-51.700, ALVACIR ROGÉRIO SANTOS DA ROSA - OAB:OAB/RS 

17.480, RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO - OAB:RS-56.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAÚJO CARDOSO 

JÚNIOR - OAB:MT/16856-A, GABRIELA DE ABREU VERAS ARAUJO - 

OAB:OAB/DF 34.984

 CERTIFICO que os Embargos Declaratórios opostos pelas Partes 

Requeridas, às fls. 80/84, foram protocolados no prazo legal.

 CERTFICO AINDA que conforme autorizado pela legislação vigente, 

INTIMO a Parte Autora a manifestar acerca dos referidos Embargos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 231347 Nr: 6446-69.2015.811.0015

 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: CLEVERSON VALEI DE CORDOVA, EDER EMANUEL DE 

CORDOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ALVES FERREIRA, ANTONIO ALVES 

FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA APARECIDA 

ANDRADE LIMA - OAB:19.072-B/MT, VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B/MT

 INTIMAR AS PARTES para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando-as com objetividade e 

justificando sua pertinência, ou diga se pretende o julgamento antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 275548 Nr: 13430-35.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CLEOMAR HARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, 

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 INTIMAR AS PARTES para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando-as com objetividade e 

justificando sua pertinência, ou diga se pretende o julgamento antecipado.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 281107 Nr: 16586-31.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALLACE WACHTMANN CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - 

OAB:MT-3.418-A, JOSIANE PEREIRA DE SOUZA - OAB:18.602-MT, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 INTIMAR AS PARTES para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando-as com objetividade e 

justificando sua pertinência, ou diga se pretende o julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 299719 Nr: 8280-39.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON LUÍS BELLINCANTA, MARLY CLEMÊNCIA 

BELLINCANTA, BML ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 248.704, GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - 

OAB:18320/0 OAB/MT, IVO WAISBERG - OAB:OAB/SP 146.176, JOEL 

LUIS THOMAZ BASTOS - OAB:122443/SP, RICARDO POMERANC 

MATSUMOTO - OAB:OAB/SP 174.042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIONA ROSADO CASCUDO 

RODRIGUES ROMANO - OAB:OAB/RN 4.104, CAMILA VASCONCELOS 

BRITO DE URQUIZA - OAB:30822, DANIEL SOUZA VOLPE - 

OAB:214.490-SP, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/CE 6.814, 

MARICEMA SANTOS DE OLIVEIRA RAMOS - OAB:12279-B-PB

 CERTIFICO que os Embargos Declaratórios opostos pela Parte 

Embargante, às fls. 130/131, foram protocolados no prazo legal.

 CERTIFICO AINDA que conforme autorizado pela legislação vigente, 

INTIMO as Partes EMBARGADA a manifestar acerca dos referidos 

Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 312922 Nr: 16349-60.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA REGIONAL TRITÍCOLA SERRANS LTDA 

- COTRIJUÍ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGON GEHRKE EPP SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO 

BOLZAN - OAB:OAB/RS 65.873, GABRIEL KERPEL MACHADO - 

OAB:OAB/RS 105.275, MARCELO CARLOS ZAMPIERI - OAB:OAB/RS 

38.529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTENOR LUIZ HECK WEILLER 

- OAB:OAB/RS 32.651, DARCI PRETTO DA SILVA - OAB:OAB/RS 

30.835, LUIZ CARLOS PIAS - OAB:OAB/RS 33.060

 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 93212 Nr: 256-37.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DAMIAN PREVE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO OESTE COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON AGULHÃO SPINDOLA 

- OAB:MT/6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO DAMIAN PREVE NETO, Cpf: 

10904999149, Rg: 2485918, Filiação: Outro Rg. :. 237.096-mt, data de 

nascimento: 26/11/1948, brasileiro(a), natural de Tubarão-MG, casado(a), 

pecuarista, agropecuarista, agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.523,86 (Um mil e quinhentos e vinte e tres 

reais e oitenta e seis centavos), no prazo de 5(cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de inscrição na Dívida Ativa 

ou Protesto dos saldos devedores de Custas, Taxas e Multas 

Administrativas, RESSALTANDO QUE O VALOR SERÁ ATUALIZADO NO 

ATO DO PAGAMENTO..

 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, Jader de Souza Santos 

Junior, digitei.

Sinop, 04 de outubro de 2017

Marli Carli Borges Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 151343 Nr: 12439-69.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA PARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARLOS GOBBATO - 

OAB:MT/12.646, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de Embargos de Declaração opostos às fls. 1581/1585, contra a 

sentença de fls. 1579, alegando que houve omissão, pois não teve análise 

do pedido constante no acordo, de fls. 1556/1558, a fim de que seja 

oficiada à 5ª Vara Cível desta Comarca para que proceda ao levantamento 

dos valores penhorados no rosto dos autos de inventário nº 

9936-80.2017.811.0015, para a conta de titularidade do exequente, bem 

como não determinou a expedição de ofício à Imobiliária AGN, para o fim 

de transferir o imóvel cedido em pagamento para o nome do embargante. 

DECIDO. ... Desta feita e com tais considerações, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, por não haver qualquer omissão 

passível de ser sanado no decisum de fls. 1579, que, destarte, permanece 

na íntegra, tal como foi lançado.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 316366 Nr: 481-08.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Hoffmann 

Zambenedetti - OAB:13461-A/MT, KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:/MT 19.982-O, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de p. 36/37, pela inexistência de elementos fáticos 

consistentes relacionados diretamente com o objeto deprecado que 

autorizem a pretendida medida extrema de emprego da força pública em 

proteção de interesse privado, somente factível quando forem detectadas 

resistência desmedida, violência ou ameaça a afetarem diretamente o 

respeito e o cumprimento da ordem judicial, por enquanto não observados.

Fatos externos porventura ocorridos a envolver a parte requerida não se 

revelam idôneos automaticamente para autorizar o envolvimento da polícia 

militar.

Intimem-se.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 536 de 669



Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010436-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO AZUL AGROPASTORIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS DOS REIS (EXECUTADO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, ante o teor da petição Id 11111899, encaminho os autos à 

intimação do advogado do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceder ao recolhimento da diligência do Oficial de Justiça por meio de 

guia disponível no site do TJMT, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, posteriormente juntando aos autos a guia e o comprovante de 

depósito para expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009052-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PELISSAN SOBRINHO (REQUERIDO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, ante o teor da petição juntada aos autos no documento ID 

11261422, encaminho estes autos à reiteração da intimação o(a) 

advogado(a) do(a) autor(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder 

ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça, a qual deverá ser 

recolhida por meio de guia disponível no site do TJMT, nos termos do 

Provimento nº 7/2017 – CGJ, posteriormente juntando aos autos a guia e o 

comprovante de depósito para expedição de mandado, nos termos da 

decisão ID 10713642.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002302-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO PADOVANE DA COSTA (RÉU)

JOSE MARCOS BATISTA ALABARCES (RÉU)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, encaminho estes autos à intimação do advogado da parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o valor referente à 

complementação requerida pela Oficial de Justiça na certidão ID 10994884.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001519-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER CAMOZZI FILHO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE MELAZZO DE CARVALHO OAB - GO23170 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID BARBOSA DA SILVA (DEPRECADO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que encaminho os autos para reiterar a intimação do 

advogado do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a 

certidão do Oficial de Justiça (Id. 4280599), sob pena de devolução da 

Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006665-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PABELA FERNANDA DA CONCEICAO CANEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

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)

 

Certifico que a contestação juntada aos autos no documento Id 11314619 

foi apresentada no prazo legal. Certifico ainda, autorizada pelo art. 152, 

inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 056/07–CGJ/MT, que encaminho os 

autos à intimação do advogado do autor para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, caso queira, apresente impugnação à contestação e documentos 

juntados pelo requerido.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1001809-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA (DEPRECADO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, intimo o advogado da parte autora para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça (ID 5814217).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004752-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL CAVALCANTE DE AZEVEDO (DEPRECADO)

MARCOS ANTONIO PAVAN (DEPRECADO)

CARLA DENISE REGENER PAVAN (DEPRECADO)

JULIO CESAR MICHELIN DE AZEVEDO (DEPRECADO)

R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (DEPRECADO)

CLAUDIA REGINA CAVALCANTE DE AZEVEDO (DEPRECADO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que encaminho estes autos à intimação do(a) 

advogado(a) do(a) autor(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder 

ao pagamento da diligência do Oficial de Justiça, a qual deverá ser 

recolhida por meio de guia disponível no site do TJMT, nos termos do 

Provimento nº 7/2017 – CGJ, posteriormente juntando aos autos a guia e o 

comprovante de depósito para cumprimento da ordem deprecada, sob 

pena de não o fazendo a Carta Precatória ser devolvida à comarca de 

origem.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1002976-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA LAVRINHA LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO CRESTANI JUNIOR (DEPRECADO)

 

CERTIFICO, autorizada pelo artigo 152, inc. VI do CPC e Provimento 56/07 – 

CGJMT, encaminho os autos à intimação do advogado da parte autora 

para, no prazo de 05 dias, manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça (ID 8176345), sob pena de não fazendo, a carta 

precatória ser devolvida à comarca de origem.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009874-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILETO ADOLFINHO BALDIN (REQUERIDO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que encaminho os autos à intimação do(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, a qual deverá ser recolhida por meio de 

guia disponível no site do TJMT, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, posteriormente juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento para expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1008088-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO SCHNEIDER (DEPRECADO)

ROSANE REMPEL SCHNEIDER (DEPRECADO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que encaminho os autos à intimação do(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, a qual deverá ser recolhida por meio de 

guia disponível no site do TJMT, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, posteriormente juntando aos autos a guia e o comprovante de 

depósito para cumprimento do ato deprecado, sob pena de devolução da 

Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010174-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE ELIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que encaminho os autos à intimação do(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, a qual deverá ser recolhida por meio de 

guia disponível no site do TJMT, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, posteriormente juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento para expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010224-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que encaminho os autos à intimação do(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, a qual deverá ser recolhida por meio de 

guia disponível no site do TJMT, nos termos do Provimento nº 7/2017 – 

CGJ, posteriormente juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento para expedição de mandado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010208-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

P.R.G. DO NASCIMENTO CLINICA ODONTOLOGICA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo nº 1010208-08.2017.8.11.0015. Autora: P. G. R. do Nascimento 

Clínica Odontológica – ME. Ré: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A.. Em que pesem as razões esposadas pela autora, a simples 

declaração formal de que não possui condições de pagar as custas 

processuais não é absoluta, podendo ser relativizada diante do caso 

concreto (nesse sentido, STJ: AgRg no REsp nº 141.426/MG, Relator: 

Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2012, p. 27.4.2012). Na 

espécie, cabe observar o disposto no art. 5º, LXXIV, da CF, uma vez que 

o pedido da autora foi embasado apenas em singela declaração de 

hipossuficiência financeira (Doc. Id. 9664948), não havendo nos autos 

documentos que comprovem a real situação econômica sua ou de seus 

genitores. Pelo contrário, em consulta ao sistema informatizado “Infoseg”, 

constata-se a autora, empresa individual com finalidade lucrativa, é de 

propriedade de Paulo Roberto Gomes do Nascimento, o qual também é 

sócio da empresa “Ipora – Participações e Empreendimentos Ltda” (CNPJ 

04.742.550/0001-37), reside no Jardim Maringá I (bairro nobre do município 

e comarca de Sinop/MT) e provém de uma família de empresários, 

havendo diversas empresas em nome de seus familiares/parentes (como, 

por exemplo, Carlos Alberto Gomes do Nascimento), denotando perfil 

distanciado do conceito de pessoa materialmente necessitada e, portanto, 

não fazendo “jus” aos benefícios pleiteados, consoante entendimento 

jurisprudencial do TJMT (AI nº 67.763/2013, Relator: Des. João Ferreira 

Filho, 1ª Câmara Cível, j. 17.12.2013, p. 24.01.2014). Diante do exposto, 

com fundamento nos artigos 5º, LXXIV, da CF c.c. 98, “caput” (a “contrario 

sensu”), 321, “caput”, do CPC e em observância às orientações da CGJ 

(ofícios circulares nº 341/2013-CSC/CGJ e 708/2013-CSC/CGJ), indefiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo embargante, por 

não estar comprovada sua hipossuficiência financeira, facultando-lhe, em 

15 (quinze) dias, complementar a inicial com o comprovante de 

recolhimento das custas e taxas processuais. Intimem-se. Sinop/MT, 01 de 

dezembro de 2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010433-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RAQUEL DA SILVA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo nº 1010433-28.2017.8.11.0015. Autora: Renata Raquel da Silva 

Abreu. Ré: Claro S.A.. Em que pesem as razões esposadas pela autora, a 

simples declaração formal de que não possui condições de pagar as 

custas processuais não é absoluta, podendo ser relativizada diante do 

caso concreto (nesse sentido, STJ: AgRg no REsp nº 141.426/MG, 

Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.4.2012, p. 27.4.2012). 

Na espécie, cabe observar o disposto no art. 5º, LXXIV, da CF, uma vez 

que o pedido da autora foi embasado apenas em singela declaração de 

hipossuficiência financeira (Doc. Id. 9767744), não havendo nos autos 

documentos que comprovem a sua real situação econômica. Diante do 

exposto, com fundamento nos artigos 5º, LXXIV, da CF c.c. 98, “caput” (a 

“contrario sensu”), 321, “caput”, do CPC e em observância às orientações 

da CGJ (ofícios circulares nº 341/2013-CSC/CGJ e 708/2013-CSC/CGJ), 

indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, 

por não estar comprovada sua hipossuficiência financeira, facultando-lhe, 

em 15 (quinze) dias, complementar a inicial com o comprovante de 

recolhimento das custas e taxas processuais. Intimem-se. Sinop/MT, 01 de 

dezembro de 2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009875-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE VEDOIA (REQUERIDO)

 

Busca e Apreensão nº 1009875-56.2017.8.11.0015. Autora: Banco 
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Rodobens S.A. Ré: Solange Vedoia. Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada em 22.8.2017 por Banco Rodobens S.A. em face de 

Solange Vedoia. Contudo, em 26.8.2017 (Doc. Id. 9616724), a autora 

manifestou-se pela desistência da ação. Na espécie, a ré sequer foi 

citada, razão pela qual, a desistência da ação por parte da autora 

independe do seu consentimento (CPC 485, § 4º, a “contrario sensu”). 

Posto isso, versando a causa sobre direito disponível, com fundamento no 

art. 485, VIII, do CPC, homologo o pedido de desistência formulado pela 

autora e declaro extinto o processo. Em observância ao disposto nos 

artigos 82, caput, e 90, caput, do CPC, condeno a autora ao pagamento 

das custas e taxas judiciais, não recolhidas quando da propositura da 

ação. P. R. I. C. Sinop/MT, 29 de novembro de 2017. Mario Augusto 

Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1011028-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MENDES BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo nº 1011028-27.2017.8.11.0015. Autor: João Paulo Mendes 

Bernardes. Ré: Banco Bradesco S/A. Em que pesem as razões 

esposadas pelo autor, a simples declaração formal de que não possuem 

condições de pagar as custas processuais não é absoluta, podendo ser 

relativizada diante do caso concreto (nesse sentido, STJ: AgRg no REsp 

nº 141.426/MG, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 

24.4.2012, p. 27.4.2012). Na espécie, cabe observar o disposto no art. 5º, 

LXXIV, da CF, uma vez que o pedido do autor foi embasado em singela 

declaração de hipossuficiência financeira (Doc. Id. 10008656) e cópia 

digitalizada de sua CTPS (Doc. Id. 10008670), contudo, tais documentos, 

por si só, não comprovam a situação financeira alegada. Isso porque, 

conforme narrado na própria petição inicial (e paradoxalmente à situação 

econômica alegada), o autor efetuou o pagamento de R$ 25.000,00 (vinte 

e cinco mil reais) à vista, em espécie, sendo que, em consulta ao sistema 

informatizado “Renajud”, constata-se que ele possui uma motocicleta 

(placa NPF1327) e um automóvel (placa OBP1453) registrados em seu 

nome. Diante do exposto, dessume-se que o autor denota perfil 

distanciado do conceito de pessoa materialmente necessitada, não 

fazendo, portanto, “jus” aos benefícios pleiteados (nesse sentido, TJMT: 

AI nº 67.763/2013, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, 1ª Câmara 

Cível, j. 17.12.2013, p. 24.01.2014). Diante do exposto, com fundamento 

nos artigos 5º, LXXIV, da CF c.c. 98, “caput” (a “contrario sensu”), 321, 

“caput”, do CPC e em observância às orientações da CGJ (ofícios 

circulares nº 341/2013-CSC/CGJ e 708/2013-CSC/CGJ), indefiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, por não estar 

comprovada sua hipossuficiência financeira, facultando-lhe, em 15 

(quinze) dias, complementarem a inicial com o comprovante de 

recolhimento das custas, taxas processuais. Intimem-se. Sinop/MT, 05 de 

dezembro de 2017. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010225-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON CARDOZO (REQUERIDO)

 

Busca e Apreensão nº 1010225-44.2017.8.11.0015. Autora: BV 

Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. Réu: Vilson 

Cardozo. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 30.8.2017 

através do sistema informatizado “PJe” pela BV Financeira S.A. Crédito, 

Financiamento e Investimento em face de Vilson Cardozo. Contudo, em 

13.11.2017 (Doc. Id. 10672878), a autora manifestou-se pela desistência 

da ação, com a extinção do processo, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. 

Na espécie, o réu sequer foi citado, razão pela qual, a desistência da ação 

por parte da autora independe do seu consentimento (CPC 485, § 4º, a 

“contrario sensu”). Posto isso, versando a causa sobre direito disponível, 

com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, homologo o pedido de 

desistência formulado pela autora e declaro extinto o processo. Custas e 

taxas judiciais já recolhidas na distribuição da petição inicial (Doc. Id. 

9730855). Eventuais despesas processuais remanescentes pela autora 

(CPC 90, “caput”). P. R. I. C. Sinop/MT, 04 de dezembro de 2017. Mario 

Augusto Machado Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010508-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEYTON VIEIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Processo nº 1010508-67.2017.8.11.0015. Autora: BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento. Réu: Cleyton Vieira Rodrigues. 

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 24.7.2017 através 

do sistema informatizado “PJe”, na qual a autora aduz, em síntese, que em 

19.10.2015 o réu Cleyton Vieira Rodrigues emitiu em seu favor a Cédula de 

Crédito Bancário nº 1223392363 (operação nº 390912600), no valor de R$ 

40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais), a ser pago em 48 (quarenta e 

oito) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.525,70 (um mil quinhentos e 

vinte e cinco reais e setenta centavos), tendo por objeto o financiamento 

do automóvel Hyundai/Veloster 1.6 16V (AT) 3P (GG), ano/modelo 

2012/2013, de cor branca, placa FGR1249. Porém, o réu não cumpriu com 

as obrigações pactuadas, tornando-se inadimplente a partir da parcela 

com vencimento em 07.3.2017, sendo que o débito, atualizado até 

01.9.2017, perfaz o total de R$ 47.676,62 (quarenta e sete mil seiscentos 

e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos). Em razão disso, a 

autora ajuizou esta ação, pugnando liminarmente pela busca e apreensão 

do automóvel alienado fiduciariamente. É a síntese necessária. Decido. A 

inicial foi instruída com cópias digitalizadas da Cédula de Crédito Bancário 

nº 1223392363 e do respectivo instrumento de protesto (Docs. Id. 

9798438/9798444), restando comprovada a relação contratual entre as 

partes e a inadimplência do réu. Do mesmo modo, está comprovado o 

periculum in mora, consubstanciado no receio de que o réu, notificado que 

está acerca do débito, venha a deteriorar ou ocultar o bem, causando 

prejuízos financeiros irreparáveis, ou de difícil reparação à autora. A mora 

do devedor restou comprovada pelo protesto da Cédula de Crédito 

Bancária, com notificação entregue no domicilio informado pelo autor (Doc. 

Id. 9798444). Posto isso, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 

911/69, concedo, liminarmente, a busca e apreensão do automóvel 

Hyundai/Veloster 1.6 16V (AT) 3P (GG), ano/modelo 2012/2013, de cor 

branca, placa FGR1249, a ser realizada no endereço indicado pela autora 

na petição inicial. Todavia, quanto ao pedido de expedição de ofício à 

SEFAZ/MT (comunicando a transferência de propriedade), a providência 

pode ser adotada pela própria instituição financeira, independentemente 

de determinação judicial. Além disso, em caso de pagamento de eventuais 

impostos atrasados, multas e demais débitos lançados junto ao RENAVAM 

do veículo “sub judice”, a autora poderá ser ressarcida pelo réu, adotando 

as medidas judiciais cabíveis, caso necessário, razão pela qual, indefiro 

os pedidos. Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com o representante da autora. O mandado deverá, também, ter por 

objeto a citação do réu, para apresentar resposta em 15 (quinze) dias, 

bem como para os fins do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 

Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 04 de dezembro de 2017. Mario 

Augusto Machado Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 276914 Nr: 14203-80.2016.811.0015

 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: CARMEM SILVIA DE FIGUEIREDO AVELLAR, LUIZ 

AFRANIO DE PAIVA AVELAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED BH - COOPERATIVA DE TRABALHO 
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MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI 

GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, MARCELO TOSTES DE CASTRO 

MAIA - OAB:63440/MG

 Em observância aos artigos 5º, LV, da CRFB c.c. 7º, 464 e 465, todos do 

CPC, defiro o pedido de produção de prova pericial requerida pela ré em 

26.9.2017 (fls. 187/187v) e, para o mister, nomeio a médica Eliana 

Kawaguti, CRM/MT 3025, podendo ser localizada na Rua das 

Amendoeiras, 110, Centro, Sinop/MT, ou pelos telefones (66) 3531 9821 / 

(66) 9211 4119, fixando, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para entrega 

do laudo, a contar da comunicação do depósito dos honorários periciais.

Determino a intimação da perita acerca da nomeação, cabendo-lhe, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários, a serem 

pagos pela ré, mercê do artigo 95 do CPC.

Observem as partes, a escrivã e a perita nomeada, o disposto nos artigos 

465 e seguintes do CPC.

Defiro os demais pedidos formulados pela ré (f. 187v).

Determino à autora, em 05 (cinco) dias, informar se a ré vem cumprindo a 

decisão proferida em 06.3.2017 (fls. 77/79), ratificada pelo e. TJMT no 

julgamento do RAI nº 1003285-11.2017.8.11.0000 (fls. 181/186).

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 157487 Nr: 4625-69.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODONTOCLIN COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ODONTOLÓGICOS LTDA, DENTAL ALTA MOGIANA- COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DALL STELLA COSTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, MURILO CINTRA RIVALTA DE BARROS - 

OAB:208267/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, MARCIA REGINA GONÇALVES CROSARA 

ABRAHÃO - OAB:MT/10640

 Intimar o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para que proceda o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, devendo o pagamento ser realizado pela 

Central de Pagamento de Diligências - CPD, sendo que a referida GUIA 

encontra-se disponível no site do TJ/MT; após enviar comprovante de 

pagamento para posterior expedição de mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 7297 Nr: 207-55.1992.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PINHEIRO, HELENA NORATO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOSSA SENHORA MEDIANEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laercion Antonio Wrubel - 

OAB:18923/PR

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 893) que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional.

Considerando que os autos vieram conclusos em 18.8.2017 e, 

cuidando-se de ação de comprimento de sentença distribuída em 

18.12.1992, passo à sua análise e impulsionamento.

Acerca das informações apresentadas às fls. 869/892, diga à exequente, 

em 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 129163 Nr: 8378-68.2010.811.0015

 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 SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE GRANDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGROPECUÁRIA PONTO 

ALTO LTDA, URUPÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME D. DEBASTIANI 

GUINDANI - OAB:OAB/MT18.320

 Cumpra-se integralmente a decisão proferida em 21.9.2017 (f. 205), 

concedendo-se vista dos autos à Administradora Judicial.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 202982 Nr: 5334-02.2014.811.0015

 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: VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIANE SOBIERAL DAL SOGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO 

- OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - 

OAB:14.077.A

 Diante do teor da decisão monocrática proferida em 18.12.2017 (fls. 

90/92) pelo Desembargador João Ferreira Filho, relator no CC nº 

1013043-14.2017.8.11.0000, determino a imediata remessa destes autos 

ao juízo da 4ª Vara Cível local.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 277028 Nr: 14273-97.2016.811.0015

 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: VANDERLEI FINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO FRIO - GLOBEX UTILIDADES - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ 

- OAB:13239-A

 Mantenho incólume a decisão hostilizada, por seus próprios termos e 

fundamentos jurídicos.

Não obstante, certifique-se acerca da nova data para realização da 

audiência de conciliação designada em 07.11.2016 (f. 23).

Por fim, remetam-se as informações processuais solicitadas pelo 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, relator no AI nº 

1013858-11.2017.8.11.0000 (fls. 36/37).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 101244 Nr: 8246-79.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO PESENTE, JOSE QUAINI, ELENITA 

MIOSO QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Pelo contrário, a decisão proferida em 22.2.2017 (f. 77) sequer foi 

integralmente cumprida, não havendo qualquer letargia ou desídia da 

exequente na busca do crédito exequendo, razão pela qual, indefiro o 

pedido. Quanto ao pedido de extinção do processo, formulado pela 

exequente em 30.5.2017 (fls. 101/102), por ora, em observância ao 

disposto nos arts. 5º, LV, da CRFB/88 c.c. 7º, 9º e 10 do CPC, dê-se vista 
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dos autos à exequente para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias. Por fim, certifique-se o cadastramento do advogado da 

executada “Elenita Mioso Quaini”, conforme procuração apresentada em 

30.5.2017 (f. 103).Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 123934 Nr: 3147-60.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DOS 

SANTOS - OAB:22629/PR, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 11.340-A

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 173), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Considerando que os autos vieram conclusos em 21.6.2017, passo à sua 

análise e impulsionamento.

Com relação ao pedido formulado pela executada em 18.4.2017 (f.165), a 

exequente se manifestou em 24.5.2017 (fls. 166.167), aduzindo que em 

10.3.2017 foi expedido alvará eletrônico sob o nº 308106-0/2017 em favor 

da executada, no valor de R$ 6.449,12 (seis mil e quatrocentos e nove 

reais e doze centavos) nos autos da ação de busca e apreensão Cód. 

118751, em cumprimento ao acordo celebrado entre as partes em 

01.8.2016 (fls. 155/156).

 Diante disso, delibero ouvir a executada em 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 154138 Nr: 2120-08.2011.811.0015

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGODOEIRA ATIBAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO ALEXANDRE RIEPE, MARIA ALINY 

VALERIANO LISBOA RIEPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JUNIOR - 

OAB:MS/6.877, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL DE CAMPOS WIDAL 

FILHO - OAB:7197-B/MT, YARA APARECIDA CORRÊA REALI - 

OAB:7587-A MT, YARA APARECIDA CORRÊA REALI - OAB:MT 7.587-A

 Considerando que, nesta data, foram julgados improcedentes os pedidos 

formulados nos Embargos de Terceiro Cód. 155563, em apenso, 

revogando-se a liminar concedida, que havia suspendido a homologação 

do acordo celebrado pelas partes em 13.4.2011 (fls. 102/107), de modo 

que não há mais óbice à homologação do referido acordo, homologo-o 

para que surta os efeitos legais e declaro extinto o processo, nos termos 

do artigo 487, III, "b", do CPC.

Em que pesem as razões esposadas pela requerente em 16.10.2014 (fls. 

140/148), não obstante o acordo celebrado pelas partes, pende, ainda, 

litígio sobre os grãos objeto da medida cautelar, pois ainda não se operou 

o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos Embargos de 

Terceiro Cód. 155563, em apenso, de modo que a liberação dos grãos à 

requerente depende sim de caução idônea, devidamente averbada no 

registro competente, sob pena de ineficácia da garantia.

Comprovada a averbação da caução (f. 40), determino a liberação do 

produto descrito nos "Autos de sequestro parcial, remoção e depósito" 

lavrados em 31.3.2011 (fls. 91/92) à disposição da requerente, podendo 

dele dispor como lhe aprouver.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos dos Embargos de 

Terceiro Cód. 155563, em apenso.

Custas, despesas processuais e honorários, conforme termo de acordo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 158006 Nr: 5164-35.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE XAVIER MOURA, OSEIAS NICOLAU SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORDINI & SALES LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angeliza Neiverth - 

OAB:MT/13.851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13.704

 O pedido formulado pelo advogado da ré, em verdade, remete à regra 

processual insculpida no artigo 364 do CPC.

Por ora, não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada 

a instrução processual e, considerando que as partes já apresentaram 

seus debates orais nesta audiência, venham conclusos para sentença, 

nos termos do artigo 366 do CPC.

Saem intimados os presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 182818 Nr: 3795-35.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMAQUIFER -COMERCIAL DE MAQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.V. PRESTADORA DE SERVIÇOS 

-CONSTRUTORA RABAIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO pessoalmente o 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 apreensão e 

remoção, conforme determinado na decisão de f. 155, sendo que a 

referida GUIA encontra-se disponível no site do TJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 211005 Nr: 11765-52.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRARINI & PISONI LTDA., DANIEL FERRARINI PISONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍCONE INDÚSTRIA DE CONCRETO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABRIEL PERSZEL 

NETO - OAB:15315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 67) que determinou a 

inclusão deste processo no plano de trabalho para análise e julgamento 

após o período correicional.

 Dando prosseguimento ao feito, consta que em 08.03.2016 (f. 43) foi 

determinada a indisponibilidade de ativos financeiros em contas bancárias 

da executada, restando infrutífera (f. 45), e em 30.6.2016 (f. 51) foi 

determinado juntar as cópias do contrato social da empresa executada, 

devendo os exequentes, posteriormente, promoverem os atos e 

diligências que lhe incumbem.

 Em 17.3.2017 (fls. 64/67) as exequentes pugnaram pela desconsideração 

da jurídica da empresa devedora “diante das inúmeras tentativas de 

localizar bens suficientes para arcar com o débito vigente, todas 

infrutíferas” [sic, f. 64], requerendo a inclusão da sócia “Erenita Barbieri 

Souta” no polo passivo da ação.

 È a síntese necessária. Decido.

 Em que pesem as razões esposadas pelos exequentes, previamente à 

desconsideração da personalidade jurídica, é necessário o esgotamento 

das buscas de bens da executada (nesse sentido, TJSP: AI 

181865720128260000/SP, Relator: Ribeiro da Silva, 8ª Câmara de Direito 

Privado, j. 08.8.2012, p. 09.8.2012).

Nessa situação, comungando do referido entendimento jurisprudencial e 

considerando que até o momento somente foi realizada a tentativa de 

indisponibilidade de ativos financeiros (f. 45), em observância ao art. 134, 

§ 4º, do CPC, indefiro o pedido formulado pelos exequentes de 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.

Diante do exposto, por ora, determino aos exequentes, em 05 (cinco) dias, 

apresentar memória discriminada e atualizada dos cálculos da dívida, bem 

como prosseguir com os atos e constrições inerentes a execução, 
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promovendo os demais atos e diligências que lhe incumbem.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 283421 Nr: 17950-38.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ALVES DA SILVA, CLEIDE APARECIDA OMODEI 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANCHES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 Quanto ao pedido liminar de suspensão da execução (...) constata-se a 

inexistência, por ora, de perigo da demora, porquanto a carta precatória já 

foi devolvida sem cumprimento pelo juízo deprecado, não havendo ainda 

previsão para realização de leilão judicial para alienação dos bens, de 

sorte que não há necessidade de suspensão dos atos preparatórios 

determinados na Execução.No mais, preenchidos os requisitos legais, 

recebo os embargos, sem efeito suspensivo e determino a intimação da 

embargada para, querendo, contestar em 15 (quinze) dias (CPC, art. 

679).Não obstante a isso, a “perícia para localização do imóvel” [sic], 

pretendida pelos embargantes, se mostra pertinente e contribuirá para o 

esclarecimento dos fatos, devendo ser realizada, inclusive, de imediato, 

(...) Diante disso, com fundamento nos arts. 464 e seguintes do CPC, 

determino a vistoria do imóvel denominado “Fazenda Mãe Joana com área 

inicialmente, matriculada de 1.136,50 há (mil cento e trinta e seis hectares 

e 50 ares), localizada no município de Tabaporã/MT, matriculado sob nº 

5.896 do CRI da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT” [sic], a fim de aferir a 

sua exata localização e se coincide com os imóveis penhorados nos autos 

da Execução Cód. 36785, em apenso.Cuidando-se de imóvel rural de 

grande extensão (l.136,50 ha), mas situado em comarca de fácil 

comunicação e na mesma região metropolitana (Tabaporã/MT), com 

fundamento nos arts. 464 e seguintes c.c. 782, § 1º c.c. 870, parágrafo 

único, todos do CPC, nomeio perito o engenheiro civil João Gueller, com 

endereço na Avenida dos Tarumãs, 1873, sala 5, Jardim Paraíso, em 

Sinop/MT, CEP. 78.556-102, devendo ele, em 05 (cinco) dias, apresentar 

proposta de honorários (CPC, 465, § 2º), os quais deverão ser 

depositados pelos embargantes (CPC, 82, § 1º e 95).O laudo deverá ser 

apresentado em 15 (quinze) dias, após a comunicação ao perito, do 

depósito judicial dos honorários periciais, ouvindo-se as partes a respeito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, cada.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 294468 Nr: 5014-44.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINO REI - COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA (REI DAS 

EMBALAGENS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 CERTIFICO, em cumprimento à decisão de f. 09, que procedi ao cadastro 

do Embargado e INTIMO-O da decisão "observância aos arts. 919, "caput", 

§ 1º e 920, I, do CPC, recebo, sem efeito suspensivo, os presentes 

Embargos à Execução e delibero ouvir a embargada, em 15 (quinze) dias" 

E, ainda, para juntar nestes autos procuração "ad judicia".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 20780 Nr: 4431-21.2001.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS APARECIDO ROZEGUINI, JOSÉ CARLOS 

RAMALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANGERMAZ - LANGER MADEIRAS DA 

AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 

7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS 

MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT

 Mantenho incólume a decisão hostilizada, por seus próprios termos e 

fundamentos jurídicos, contudo, em respeito à decisão monocrática 

proferida em 07.12.2017 (fls. 456/458) pela Desembargadora Maria Helena 

Gargaglione Póvoas, relatora no AI nº 1013038-89.2017, estão suspensos 

os efeitos da decisão proferida em 30.10.2017 (fls. 429/430) com relação 

à determinação de alienação dos bens depositados com o sócio da 

empresa devedora, Jaime Langer.

Não obstante, cumpra-se integralmente as demais determinações da 

decisão hostilizada (fls. 429/430), mormente quanto à expedição de 

certidão de teor da decisão proferida em 26.9.2001 (f. 13) para efetivar o 

protesto e à intimação dos sócios da pessoa jurídica executada 

“Langermaz Langer Madeiras da Amazônia Ltda”, para nomearem quantos 

bens da sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados, 

bastem para pagar o débito remanescente.

Por fim, remetam-se as informações processuais solicitadas pela 

Desembargadora relatora do referido agravo de instrumento.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 73478 Nr: 1948-42.2006.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDER LANGBECKER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:23812/PR

 Certifico, em atenção à decisão de f. 186, que deixo por hora de cumprir a 

última parte da referida decisão em razão de não haver nos autos cópia 

do contrato social da empresa onde constam os demais sócios a serem 

intimados.

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os(as) advogados(as) das partes 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifestem e requeiram o que 

entender de direito para o regular prosseguimento do feito, especialmente 

para que juntem aos autos cópia do contrato social da empresa "Capané 

Agrícola Ltda", CNPJ nº 11.080.749/0001-02.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 101244 Nr: 8246-79.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO PESENTE, JOSE QUAINI, ELENITA 

MIOSO QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Reporto-me à decisão proferida em 02.4.2012 (f. 57) que determinou a 

citação dos executados por edital.

Não obstante, analisando detidamente os autos, constata-se que não 

foram esgotadas as tentativas de localização dos executados, de modo a 

possibilitar as suas citações pessoais.

Diante disso, em observância ao artigo 5º, LV e LVIII, da CF, e artigo 247 

do CPC, derrogo a decisão proferida em 02.4.2012 (f. 57) e, por 

conseguinte determino a busca de eventual endereço dos executados 

junto aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviço 

público.

Obtidos novos endereços, citem-se os executados, observando-se o 

disposto nos artigos 222 e 224 do CPC.

Frustradas as tentativas de citação pessoal, citem-se por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias.

Caso a os executados, devidamente citados por edital, não apresentem 

resposta, desde já, com fundamento no artigo 9º, II, do CPC, nomeio 

curador especial um dos defensores públicos atuantes nesta comarca, 

que deverá ser intimado para o seu mister, observando-se o disposto no 
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artigo 5º da LCE nº 146/2003.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 101244 Nr: 8246-79.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO PESENTE, JOSE QUAINI, ELENITA 

MIOSO QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Vistos em correição.

Em consulta realizada hoje (30.10.2017) ao Sistema de Inspeção e 

acompanhamento de Produção (SIAP), constata-se a existência de 344 

(trezentos e quarenta e quatro) processos conclusos há mais de 60 

(sessenta) dias no gabinete, ainda não correicionados, restando apenas 

02 (dois) dias úteis para o término da correição ordinária de 2017.

Diante disso, considerando a complexidade da causa e os fatos 

individualmente considerados, não havendo tempo hábil para análise 

criteriosa e impulso adequado durante a correição, determino a inclusão 

do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após o 

período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 150536 Nr: 11657-62.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE GRANDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ANTÔNIO DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FERREIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:296-B/RO, GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI 

GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ABRAHÃO ELIAS - 

OAB:1223/RO, VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONGAZA - 

OAB:15.143/DF

 Reporto-me à decisão proferida em 08.9.2017 (fls. 353/354), que rejeitou 

a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pelo executado 

em 27.4.2017 (fls. 298/307) e determinou à exequente apresentar memória 

discriminada e atualizada dos cálculos da dívida e promover os atos e 

diligências que lhe incumbem.

Contudo, em 29.9.2017 (fls. 359/364), as partes noticiaram composição 

extrajudicial e apresentaram termo de acordo para homologação.

Nessa situação, por ora, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e à 

Administradora Judicial para, em 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca 

do referido termo de acordo.

Sem embargo disso, considerando que em 26.4.2017 (f. 348) o executado, 

espontaneamente, depositou em juízo os honorários advocatícios de 

sucumbência fixados na sentença proferida em 29.9.2015 (f. 218 – R$ 

4.000,00), defiro o pedido formulado pela exequente em 22.9.2017 (fls. 

356/357) e autorizo o levantamento do referido montante (R$ 4.403,45 – f. 

348), mediante transferência bancária para a conta corrente indicada pela 

própria credora (f. 357).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 152911 Nr: 1008-04.2011.811.0015

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO QUIROGA, CAMILO MIGUEL 

ZONDONADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Certifico, em cumprimento à decisão de f. 271, que as tentativas de 

notificação por carta realizadas após a determinação de f. 215, foram 

recebidas por terceiros (fls. 216/217) ou retornaram sem recebimento 

pelos motivos: mudou-se (f. 228) e ausente (f. 272).

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 que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito sobre as tentativas de notificação dos requeridos, bem 

como, no mesmo prazo requeira o que entender de direito para o regular 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 155563 Nr: 2846-79.2011.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA ATIBAIA LTDA, JULIANO 

ALEXANDRE RIEPE, MARIA ALINY VALERIANO LISBOA RIEPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JUNIOR - 

OAB:MS/6.877, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Diante de todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela 

embargante, revogo as decisões proferidas em 20.6.2011 (fls. 73/76) e 

11.10.2013 (f. 132), no tocante à inclusão dos agricultores Juliano 

Alexandre Riepe e Maria Aliny Valeriano Lisboa Riepe no polo passivo da 

lide e à alienação do produto em leilão, determinando a sua entrega 

definitiva à embargada, que poderá recebê-los imediatamente, mediante 

caução idônea.Condeno a embargante ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da 

embargada, os quais, mercê do artigo 85, § 2º do CPC, fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa.Traslade-se cópia desta decisão 

para os autos da medida cautelar de sequestro cód. 154138, em 

apenso.P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166437 Nr: 1245-04.2012.811.0015

 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: MARIA DE FATIMA ZAWODINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIONEI LUIZ DE VARGAS, LIGIANE 

JANETE KLANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ROSANGELA HASSELSTROM, para devolução 

dos autos nº 1245-04.2012.811.0015, Protocolo 166437, 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): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 181618 Nr: 2542-12.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARPELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, DANIEL JOSÉ BROLESE, ROSANGELA GLESSE 

BROLESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT, LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO - OAB:6.578 MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 
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Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito para o regular prosseguimento do feito, tendo em vista 

que se passaram mais de 30 (trinta) dias da última manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 208885 Nr: 10112-15.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G C DICK -ME, GEOVANI CARLOS DICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data acessei o conteúdo gravado em mídia e 

materializei as informações importantes acerca do andamento da carta 

precatória no juízo deprecado.

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO pessoalmente o autor para que no 

prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, especialmente quanto ao não cumprimento da carta 

precatória no Juízo deprecado. Caso requeira cumprimento por mandado 

ou carta precatória no mesmo endereço ou em outro, deverá, 

concomitante, recolher a guia de diligência ou preparo extraída do site do 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 214675 Nr: 14689-36.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON CAETANO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O - MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Roberto Goes - 

OAB:20980/MT

 Certifico que a parte ré compareceu nos autos (f. 80/81), contudo, deixou 

decorrer o prazo sem efetuar o pagamento do débito e/ou oferecer 

embargos monitórios, diante disso, nos termos da decisão de f. (34) 

constituiu-se, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma do art. 

523, l, da Lei 13.105 de 16 de março de 2015.

Certifico ainda, que conforme autorizado pelo art. 152, II do CPC e 

Provimento 56/07 – CGJMT, encaminho estes autos ao setor de expedição 

de matéria para imprensa a fim de intimar o advogado da parte autora 

para, no prazo legal juntar planilha de cálculo do débito atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 227925 Nr: 4375-94.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON LUDGERO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA ELIAS DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUISIO FELIPHE BARROS - 

OAB:15712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, em observância aos artigos 526 e 527 do CPC, julgo 

procedentes os pedidos iniciais, ratifico a decisão proferida em 10.7.2015 

(fls. 103/106), consolidando a posse e propriedade dos bens 

denominados “01 carroceria semi-reboque, Marca SR/Randon SR CA, 

Ano/Modelo: 2010/2010, Placa: ATF 0463, Cor: Branca, Chassi: 

9ADG0712AAM312227, Renavam: 226553833” e “01 carroceria 

semi-reboque, Marca SR/Randon SR CA, Ano/Modelo: 2010/2010, Placa: 

ATF 0462, Cor: Branca, Chassi: 9ADG0712AAM312226, Renavam: 

226550206, no patrimônio do autor, declarando rescindido o contrato 

celebrado entre as partes em 23.10.2014 (fls. 40/42).Condeno a ré ao 

pagamento das perdas e danos (lucros cessantes) sofridos pelo autor, 

correspondentes a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), por mês, 

devidos a partir da verificação do inadimplemento da devedora 

(03.11.2014, f. 49) até a data da reintegração de posse (21.3.2016, fls. 

169/169v), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

desde os respectivos vencimentos e de correção monetária, com base no 

INPC, desde o efetivo prejuízo (art. 397 do CC e Súmula 43 do STJ).Por fim, 

condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais, em observância ao 

disposto no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor da condenação.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 249004 Nr: 17695-17.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVIOSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - 

OAB:MT-13.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que INTIMO os advogados das partes, para, se for o 

caso de estar com os autos deste processo, devolvê-lo na Secretaria em 

24 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 259230 Nr: 3210-75.2016.811.0015

 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: SILVINA GOMES LEDESMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO BUSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - 

OAB:18488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HENRIQUE PEIXOTO DE 

OLIVEIRA - OAB:22613-O/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004- 

A/MT

 Homologo o acordo celebrado pelas partes em 16.11.2017 (fls. 342/343) e 

declaro extinto o processo, nos termos do artigo 487, III, "b", do CPC.

Certifique-se se a autora efetuou o depósito dos honorários devidos à 

conciliadora/mediadora, conforme determinado na decisão proferida em 

14.12.2016 (fls. 165/166), cabendo à conciliadora, em 05 (cinco) dias, 

indicar conta bancária para levantamento.

Custas já recolhidas na inicial (f. 101) e honorários advocatícios, conforme 

termo de acordo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 273776 Nr: 12243-89.2016.811.0015

 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: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei nº 

911/69, concedo, liminarmente, a medida de busca e apreensão do veículo 

“Marca/Modelo: Motociclita Honda Biz 125 ES, Ano: 2014/2014, Placa: QBF 

5436, Chassi: 9C2JC4820ER572572”, a ser realizada no endereço 

indicado pela autora (f. 04).Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com o representante legal da autora.O mandado 

deverá, também, ter por objeto a citação do réu, para apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para os fins do artigo 3º, § 2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69.Caso o devedor opte pelo pagamento (art. 3º, § 2º, 

do Decreto-Lei nº 911/69), ficará, ainda, obrigado ao adimplemento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais, mercê do art. 85, 

§ 4º, III, do NCPC, fixo em 10% do valor atualizado da causa.Considerando 
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que a busca e apreensão pode ser analisada inclusive em regime de 

plantão judiciário (art. 3º, “caput”, do Decreto-Lei nº 911/69), nada obsta 

que o mandado seja cumprido na forma excepcionada no art. 212, § 2º, do 

NCPC.Por fim, observância ao artigo 3º, § 9º, do DL 911/69, determino o 

registro, pelo sistema “Renajud”, de restrição à circulação do 

veículo.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 294468 Nr: 5014-44.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINO REI - COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA (REI DAS 

EMBALAGENS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos em correição.

Em consulta realizada hoje (30.10.2017) ao Sistema de Inspeção e 

acompanhamento de Produção (SIAP), constata-se a existência de 344 

(trezentos e quarenta e quatro) processos conclusos há mais de 60 

(sessenta) dias no gabinete, ainda não correicionados, restando apenas 

02 (dois) dias úteis para o término da correição ordinária de 2017.

Diante disso, considerando a complexidade da causa e os fatos 

individualmente considerados, não havendo tempo hábil para análise 

criteriosa e impulso adequado durante a correição, determino a inclusão 

do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após o 

período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 32746 Nr: 3609-61.2003.811.0015

 AÇÃO: 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): MOTO SUL MOTOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:171939/SP, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6934

 Diante do exposto, com fundamento nos arts. 206, § 5º, I, do CC c.c. 487, 

II, do CPC e em consonância com o parecer ministerial exarado em 

23.3.2017 (fls. 314/315), pronuncio a prescrição da pretensão executória 

da sentença proferida em 04.5.2006 (fls. 224/229) e declaro extinto o 

processo. Isento o “parquet” de custas, taxas e despesas processuais, 

mercê do art. 18 da Lei 7.347/1985. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 97107 Nr: 4136-37.2008.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHEL ABDALLA SAAB JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON POLITTA, BERNARDETE COLOGNESE 

POLITTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HUNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-A/MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito sobre a devolução da correspondência de f. 144 pelo 

motivo: endereço insuficiente. Caso requeira cumprimento por mandado ou 

carta precatória, deverá, concomitante, recolher a guia de diligência ou 

preparo extraída do site do TJMT. Ainda, para que providencie o 

recolhimento da diligencia de oficial de justiça para a expedição de 

mandado de citação para o requerido, pois o endereço atual não é 

atendido pelos Correios.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 171784 Nr: 6888-40.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNITA BACK MANRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDINÉIA APARECIDA 

FERNANDES - OAB:9687/MT, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245 A

 Diante do teor da certidão lavrada pela escrivã em 29.11.2017 (f. 122), de 

que não foi identificado nenhum valor depositado como pagamento da 

dívida ou garantia do Juízo, apesar da alegação formulada pela instituição 

financeira "Banco Cetelem S.A." em 14.8.2017 (fls. 111/112), determino à 

devedora, em 05 (cinco) dias, apresentar em juízo a guia de depósito 

judicial devidamente quitada, com o devido comprovante de pagamento, 

referida no "recibo de liquidação de boleto" (fls. 112 e 114), bem como 

documento comprobatório da alteração da denominação social do "Banco 

BGN S.A." para "Banco Cetelem S.A.".

Não obstante, remetam-se cópias das petições e documentos juntados às 

fls. 111/116, ao departamento de depósitos judiciais do e. TJMT, 

solicitando informações a respeito da efetivação do depósito judicial 

referido pela devedora.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 206217 Nr: 7919-27.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING, JOÃO 

MARIA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA LIMA - 

OAB:18416/MT, VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - OAB:MT- 17597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 Em observância ao artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, em 15 

(quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação consensual 

das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova, bem como as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 208176 Nr: 9573-49.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIDE VERÍSSIMO MOMBACH - ME, SEVERINO LUIZ 

MOMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data, compulsando os autos, constatei que a 

certidão de fls. 131 foi lavrada erroneamente.

 Assim, corrigindo, 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), tendo em vista o desprovimento do RAI nº 

1002620-92.2017.8.11.000, para que cumpra a decisão de f. 105, sob 

pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 249793 Nr: 18171-55.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUCAS SOCREPPA, EDINALVA APARECIDA DOS 

SANTOS SOCREPPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Reporto-me à decisão proferida em 30.10.2017 (f. 336), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

Não obstante, considerando que os autos vieram conclusos em 02.5.2017, 

passo à sua análise e impulso necessário.

Em que pese o pedido formulado pelo mediador/conciliador João Batista 

Santos Souza em 19.9.2017 (f. 333), conforme ressaltado na decisão 

proferida em 16.02.2017 (f. 283), os honorários, dado á sua natureza 

processual, serão pagos ao final pelo vencido.

Em observância ao artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, em 15 

(quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação consensual 

das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova, bem como as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 252843 Nr: 19742-61.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAS-SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMC, LRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, tendo em vista as tentativas de citação do executado 

terem restado infrutíferas, conforme autorizada pelo Provimento 56/07 – 

CGJMT e, nos termos da decisão de f. (44), encaminho os autos à 

expedição de matéria para imprensa a fim de intimar o advogado do autor, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias enviar, via e-mail: snp.2civel@tjmt.jus.br 

o RESUMO da petição inicial, em documento formato Word, para expedir o 

edital de citação, EM CONFORMIDADE COM O ART. 92 § 1º, DO REGIME 

INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INFORMANDO ESTA 

ESCRIVANIA DO ENVIO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 264967 Nr: 6496-61.2016.811.0015

 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: COOPERVERDE COOP. AGRO. E INDL. VAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalina Salvato Peruzzi, ROSELENE 

APARECIDA PERUZZI DE GIULI, JOSÉ LEONIR SILVADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/MT, CECÍLIA NOBRE TORRES - OAB:17453/O, DAYANE 

CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - OAB:19437/O, MAYARA 

MAXIMIANO VENEZIANO - OAB:20537/O, ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004/MT

 Em observância ao artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, em 15 

(quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação consensual 

das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova, bem como as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 269622 Nr: 9549-50.2016.811.0015

 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): DALILA VALADARES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito para o regular prosseguimento do feito, tendo em vista 

que se passaram mais de 30 (trinta) dias da última manifestação.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013493-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA PIRES BONFIM DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1013493-09.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP EXECUTADO: ADRIANA 

PIRES BONFIM DE OLIVEIRA Vistos, etc... Defiro a Autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Cite-se a executada 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, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês, com depósito de 30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora 

em bem imóvel, intime-se a executada, e seu cônjuge, se casada for, para 

conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua 

remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver 

depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão em poder da 

exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir a 

exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em poder 

da executada, e também porque o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontrado a 

executada, procedo ao 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013455-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1013455-94.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

LUCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc... Defiro a Autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Considerando que a Autora 
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manifestou não ter interesse na realização da audiência de 

conciliação/mediação, determino a citação da Ré 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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005289-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL PIRES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1005289-73.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RAFAEL PIRES 

DE LIMA Vistos, etc... Em consulta aos sistemas de informação disponíveis 

ao Poder Judiciário, verifico que inexistem elementos que desabonem a 

declaração de pobreza firmada pelo requerido/reconvinte, razão pela qual 

defiro a ele os benefícios da assistência judiciária gratuita. Intime-se o 

autor/reconvindo para contestar a reconvenção e impugnar a contestação 

apresentada pelo réu/reconvinte, tudo no prazo de 15 dias. Com a 

apresentação da contestação, intime-se o reconvinte para impugná-la no 

prazo de 15 dias. Após, intimem-se as partes para que especifiquem 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 95013 Nr: 2062-10.2008.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA DIESEL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3008-A, JOSE ANTONIO ARMOA - OAB:OAB/MT 10.372-B, 

MARCEL NATARI VIEIRA - OAB:13.422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Pelo exposto e tudo o mais que consta dos autos, ante a não 

demonstração da aquisição e do seu pagamento, julgo improcedentes os 

Embargos de Terceiro opostos por Primavera Diesel Ltda, condenando-a 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do 

N.C.P.C.Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para 

os autos principais e prossiga a execução. Aguarde-se manifestação da 

parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se, 

porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C. Sinop, 17 de janeiro 

de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 119421 Nr: 11702-03.2009.811.0015

 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: LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO, ROBERTA 

LOPES ROSSANI PRESOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE TORTOLA - 

OAB:15513/PR, PAULO DE TARSO R. DE CASTRO - OAB:OAB/ PR 

22.319, WAGNER PEREIRA BORNELLI - OAB:16731/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16691-A

 CERTIDÃO DE COMPARECIMENTOPARA INÍCIO DA PERÍCIA

 Certifico, para os devidos fins, que nesta data às 13hs, compareceram 

perante esta Terceira Secretaria Cível do Fórum da Comarca de Sinop/MT, 

o Perito Judicial nomeado nos autos Sr. Wander Bosco Souza do Prado 

CRC nº-007099/0-8-MT; para início dos trabalhos periciais nos autos de 

Ação de Prestação de Contas nº-11702-03.2009.811.0015, 

(Código-119421) em que figuram como Requerentes- Lucas Gustavo 

Braga Presotto e Roberta Lopes Rossani Presotto, e como Requerido- 

Bando do Brasil S/A.

S r .  W a n d e r  B o s c o  S o u z a  d o  P r a d o 

(Perito)__________________________________________

O referido é verdade e dou fé.

Sinop-MT, 19 de Dezembro de 2017.

 Vânia Maria Nunes da Silva

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 191498 Nr: 13120-34.2013.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT, MARCO ANTONIO MARINELLI - OAB:97148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367/MT, PLINIO FRANCISCO BERGAMACHI 

JUNIOR - OAB:8384

 (...)A devedora afirma ainda que o perito judicial não possui conhecimento 

técnico para avaliar o imóvel penhorado, ao fundamento de que este 

deveria fundamentar a sua avaliação com base na capacidade de uso do 

solo.Ora, conforme se verifica na avaliação de fls. 220/228 e 471/474, o 

perito judicial utilizou o “MCDDM – Método Comparativo Direto de Dados de 

Mercado), que está dentro da norma técnica de avaliação de imóveis 

rurais, segundo ABNT – NBR 14653-3”, não cabendo às partes exigir que 

a avaliação seja realizada pelo método X ou Y, razão pela qual rejeito a 

referida tese.Pelo exposto, refutadas todas as teses ventiladas pelas 

partes, homologo o laudo de avaliação realizado pelo perito judicial às fls. 

220/228 e 471/474, fixando o valor do imóvel penhorado em R$ 

68.711.200,00 (sessenta e oito milhões, setecentos e onze mil e duzentos 

reais), na data de 07/12/2015, data da perícia, devendo tal valor ser 

atualizado para fins de expropriação.Designo a leiloeira pública Cirlei 

Freitas Balbino da Silva, endereço Rua 02, nº 264, lote A, quadra 07, 

Res idenc ia l  JK,  CEP 78.068-340,  Cu iabá/MT,  e -mai l : 

jurídico@leiloesjudiciais.com.br, telefone 0800-730-4050 e (65) 

99943-3901, a 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 ela cumprir o que determina o art. 884 e seguintes do 

CPC.Desde já arbitro comissão de 3% do valor da arrematação ao leiloeiro, 

art. 24 do Decreto nº 21.981/1932, a qual deverá ser paga pelo 

arrematante, art. 884, parágrafo único do CPC.Fixo o prazo de quatro 

meses para a efetivação da alienaçãoAtualize-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 pelos 

exequentes.Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello
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 Cod. Proc.: 197498 Nr: 587-09.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO, APARECIDA ROCHA 

BARBOSA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIDAS SEMINOVOS S/A, GRUPO CARRERA 

CHEVROLET, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONÁRIO GOMES MUNIZ - 

OAB:OAB 15072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSE DE LURDES 

WACHKOWSKI - OAB:17.110-MT, EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:SP-257.874, FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 19023-A, JOÃO 

PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - OAB:154384/SP, JULIANA 

RIBEIRO TELES - OAB:238.120, LUIZ GUILHERME PORTO DE TOLEDO 

SANTOS - OAB:155.531 SP, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5705-N/MT, RONALDO RAYES - OAB:114.521 SP, WESLEY 

GUSTAVO DE PAULO - OAB:MT-17.594

 (...)O periculum in mora consubstancia-se no fato de que a autora não 

pode permanecer com restrições decorrentes de débitos de um veículo 

que ela tenta devolver às rés desde o ano de 2014, pois em caso de 

procedência da ação, as partes retornarão ao status quo ante, ficando os 

débitos tributários do veículo a cargo das requeridas.Pelo exposto, uma 

vez presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, concedo a 

tutela pleiteada às fls. 457/459 e determino seja oficiado ao respectivo 

Cartório para que proceda a baixa do protesto dos títulos XX/1221674846, 

XX/1164092869 e XX/1201230291, devendo os títulos permanecerem em 

Cartório até ulterior deliberação.Consigno o prazo de quinze dias para o 

cumprimento da ordem, sob pena de o responsável responder pelos 

danos a que vier dar causa.Oficie-se a Fazenda Publica do Estado de SP, 

advertindo-a de que a dívida originária dos IPVAs será de 

responsabilidade daquele que perder esta demanda, fazendo acompanhar 

do ofício, cópia da inicial, do laudo pericial de fls. 396/418 e desta 

decisão.Intimem-se as requeridas para que se manifestem sobre a petição 

de fls. 457/459 em cinco dias, e após façam-me os autos novamente cls. 

para sentença.Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 216517 Nr: 16004-02.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ZANETONI DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:OAB/MT 13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513 OAB/DF

 Processo nº 16004-02.2014

Vistos, etc...

Considerando que a presente ação ainda se encontra na fase de 

conhecimento, indefiro os pedidos de fls. 144/146, eis que requeridos 

como se o presente feito já estivesse na fase de cumprimento de 

sentença.

Considerando a possibilidade de acordo entre as partes, fls. 139/140, com 

fundamento no art. 3º, § 2º e 139, V, ambos do CPC, designo nova 

audiência de conciliação para o dia 04/09/2018, às 15:00 horas, à qual 

deverão comparecer as partes e/ou seus procuradores com poderes para 

transigir.

 Não sendo obtida a conciliação será proferido despacho saneador e 

designada audiência de instrução e julgamento se for o caso.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 237029 Nr: 10103-19.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA LEITE DO NASCIMENTO 

BUTENAS - OAB:186199/SP, ROBERTO POLI RAYEL FILHO - 

OAB:153299/SP, SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - OAB:146105/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004- A/MT, ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA - 

OAB:18726

 Processo nº 10103-19.2015

Vistos, etc...

Desapense-se do processo executivo e façam-me os autos cls. para 

sentença.

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.: 67271 Nr: 6898-31.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMAR COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON SILVA BENTO - OAB:18153-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 306/2005

VISTOS, ETC...

 Proceda-se a busca e bloqueio do veículo indicado pelo exequente 

através do sistema RENAJUD, e em seguida, expeça-se o competente 

mandado de penhora, remoção e avaliação do referido bem. Em sendo o 

caso, cumpra-se o disposto no art. 845, § 2º do CPC.

 Com a avaliação, digam as partes em cinco dias.

 Quedando-se inertes ou havendo concordância, intime-se o exequente 

para que requeira a adjudicação, venda particular ou hasta publica em 

cinco dias, sob pena de extinção.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 87536 Nr: 4963-82.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO KERBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGE TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B, YARA A. CORRÊA REALI - OAB:7587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAÍDIO 

GONÇALVES - OAB:OAB/TO Nº2814, EVANGELINA APARECIDA 

BARROS GONÇALVES - OAB:10417/MT

 Processo nº 4963-82.2007

Vistos, etc.

Considerando que o feito tramita há mais de dez anos sem a localização 

de bens da devedora, com fundamento no art. 921, III do novo CPC, 

suspendo a execução e a prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 108683 Nr: 1009-57.2009.811.0015

 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
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 PARTE AUTORA: NADIR MARX BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENAVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT

 Processo nº 75/2009

Vistos, etc...

Intime-se a executada para que cumpra o disposto na sentença proferida 

nestes autos, na forma como requerida às fls. 106/108, sob pena de 

aplicação da multa de 10% sobre o valor da condenação e mais 

honorários advocatícios em 10%, ficando ciente que findo o prazo sem 

pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para o 

oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do CPC.

 Em caso de pagamento, façam-me os autos cls. para extinção, caso 

contrário, intime-se a Exequente para que, no prazo de cinco dias, dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 127873 Nr: 7087-33.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FATIMA FILIPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO JANN - 

OAB:8730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Processo nº 7087-33.2010

VISTOS, ETC...

 Proceda-se a busca e bloqueio de veículos do devedor através do 

sistema RENAJUD, e em seguida, expeça-se o competente mandado de 

penhora, remoção e avaliação dos referidos bens. Em sendo o caso, 

cumpra-se o disposto no art. 845, § 2º do CPC.

 Com a avaliação, digam as partes em cinco dias.

 Quedando-se inertes ou havendo concordância, intime-se o exequente 

para que requeira a adjudicação, venda particular ou hasta publica em 

cinco dias, sob pena de extinção.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 163491 Nr: 11401-85.2011.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RIBEIRO FURTADO BLANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA, BRASIL 

TELECOM S/A, VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RIBEIRO 

FURTADO BLANCO - OAB:13292/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241, ARYSTÓBULO DE OLIVEIRA FREITAS - 

OAB:OAB/SP 82.329, CARMIELI VESZ - OAB:14.190 MT, MAURO 

EDUARDO LIMA DE CASTRO - OAB:146791/SP

 Autos nº 11401-85.2011

Vistos, etc...

Trata-se de “medida cautelar de exibição de documentos” ajuizada por 

Ana Carolina Ribeiro Furtado Blanco em face de Vivo S/A e outros, que se 

encontra em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, as partes, por petição de fls. 296/298, informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a suspensão do feito.

Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 296/298, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pela Exequente para que a Executada 

cumpra voluntariamente a obrigação.

Expirado o prazo concedido, ou havendo manifestação da parte 

interessada, cls. para deliberação ou extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 218741 Nr: 17471-16.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNI LOEBLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA AUTOMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR ORTIZ MACHADO - 

OAB:16938-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIRALDO BORGES CAMPOS 

- OAB:2687, EDER JOSE AZEVEDO - OAB:9982-B/MT

 Por essas razões, e tudo o mais que consta dos autos, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES 

a ação, para DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda do 

veículo VW/Saveiro 1.6 CS, CHASSI 9BWKBO5UOAPO79893, placa 

HHS2374, devendo o Autor devolver a Ré o veículo saveiro e a Ré restituir 

ao Autor o valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso (20/08/2012) (fls. 

32), e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e ainda, 

CONDENO a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

danos morais, corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença até o efetivo pagamento, nos moldes da Súmula 362 do 

STJ, e juros de mora a partir da citação (Inaplicável a Súmula 54 do 

STJ).CONDENO a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 

dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso 

haja manifestação dentro do período de 06 meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação 

e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 19 de dezembro de 

2017.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 251370 Nr: 19003-88.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIANARA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSECLER DA ROSA - 

OAB:20.666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19003-88.2015

Vistos, etc.

Intime-se a requerida para que regularize sua representação processual 

no prazo de 30 dias, sob pena de o processo prosseguir à sua revelia, 

art. 76, § 1º, II do CPC.

Após, aguarde-se o julgamento do processo principal.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 275730 Nr: 13542-04.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NOVAES ROCHA NETO, VALDETE DA SILVA 
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ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HAMILTON RIBEIRO DA LUZ & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 Processo nº 13542-04.2016

Vistos, etc...

 Em observância à manifestação de fls. 214, designo o dia 11/09/2018, às 

15:00 horas, data para realização da audiência de tentativa de conciliação, 

à qual deverão comparecer as partes e/ou seus procuradores com 

poderes para transigir.

 Não sendo obtida a conciliação será proferido despacho saneador e 

designada audiência de instrução e julgamento se for o caso.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 171500 Nr: 6703-02.2012.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ANDRÉ QUAINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 Posto isso, revogo a tutela antecipada concedida às fls. 32, e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

DECLARANDO como devido o valor total do contrato, abatidos os valores 

já depositados nos autos e levantados pelo requerido (fls. 126), nos 

ditames do art. 545, §2º, do CPC.Por fim, condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 

85, §§6º e 8º do CPC.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se 

inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 17 de 

janeiro de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 175822 Nr: 11460-39.2012.811.0015

 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 DO SOCORRO VIRGOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:17329-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para 

LIMITAR os juros remuneratórios em 1,9525% a.m. e 23,43% a.a., os juros 

moratórios em 1% ao mês e a multa contratual em 2% (dois por cento), 

permanecendo válidas as demais cláusulas do contrato nº 231587384, 

celebrado entre as partes.DETERMINO que a parte requerida refaça o 

cálculo da dívida, abatendo-se das parcelas vencidas e vincendas, se 

houver, o que cobrou a mais, com juros e correção monetária, devendo 

ser devolvidos os valores ou, se for o caso, compensados com o débito 

em aberto. Não havendo débito em aberto entre as partes, os valores 

pagos a maior deverão ser restituídos à requerente, de forma simples. 

Constatada a abusividade dos juros remuneratórios, fica ilidida a mora da 

Autora até que a instituição financeira refaça os cálculos e intime-a para 

que efetue o pagamento do saldo remanescente, caso 

exista.Considerando que as partes foram vencidas e vencedoras, 

condeno-as ao pagamento das custas processuais pro-rata e em 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), sendo 50% de responsabilidade da Autora e 50% de 

responsabilidade do Réu, art. 86 do CPC, ficando a cobrança, com relação 

à Autora, condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de 

Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 

23.Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da 

parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, 

arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro 

do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a 

parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários de 

segunda fase. P.R.I.C.Sinop, 17 de janeiro de 2018.CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013298-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOZENIRA LUCIENE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1013298-24.2017.8.11.0015 REQUERENTE: 

JOZENIRA LUCIENE CORREA REQUERIDO: NILTON CESAR DA SILVA 

Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de tutela 

provisória de urgência que Jozenira Luciene Correa move contra Nilton 

Cesar da Silva em decorrência de um suposto golpe que afirma ter sido 

vítima do requerido, consistente na troca do seu veículo Renault Sandero, 

por um veículo VW Fox. Aduz que após a tradição, acordaram que iriam 

no dia seguinte ao Cartório Extrajudicial para formalizarem o negócio, o 

que não chegou a ocorrer por sucessivas desculpas do requerido, além 

do que, após pesquisar a procedência do veículo Fox, descobriu que ele 

possuía diversas multas, impostos atrasados e uma penhora oriunda da 

justiça do trabalho, concluindo que caiu em um golpe, razão pela qual 

busca a tutela deste juízo a fim de desfazer o negócio e retornar ao status 

quo ante. É o relato do necessário. DECIDO. Primeiramente defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à autora, eis que em em 

consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que inexistem elementos que desabonem a declaração de 

hipossuficiência por ela firmada, ID 11003003. 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 através do 

documento ID 11003052, que o veículo Renault Sandero placa NPP-5673 

encontra-se registrado em nome da autora, e que desde a data da 

negociação o requerido não procedeu ao pagamento dos tributos 

incidentes sobre o veículo, doc. ID 11003103, além de estar praticando 

diversas infrações de trânsito em várias cidades, doc. ID 11003127, fato 

que evidencia a fumaça do bom direito da autora. Ademais, o veículo Fox 

entregue pelo requerido à autora possui diversas multas, documentos 

atrasados, além de estar penhorado em ação trabalhista, o que corrobora 

com a probabilidade do direito desta. O perigo na demora resta 

consubstanciado no fato de que o requerido está na posse do veículo 

Sandero cometendo diversas infrações de trânsito, além de não estar 

pagando os tributos incidentes sobre o veículo, e caso ocasione algum 

acidente, a autora poderá ser responsabilizada, eis que o veículo 

encontra-se registrado em seu nome. Pelo exposto, uma vez presentes os 

requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de 

urgência de natureza cautelar antecedente para determinar a busca e 

apreensão do veículo Renault Sandero, placa NPP-5673, bem como o seu 
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bloqueio via RENAJUD, devendo o veículo ser depositado na posse da 

autora ou de quem ela indicar, mediante compromisso de fiel depositário. 

Após a apreensão do veículo Renault Sandero e a sua entrega à autora, 

fica o veículo VW Fox, placa NJJ-8233 à disposição do requerido. 

Expeça-se o necessário. Nos termos do art. 306 do CPC, determino a 

citação do réu para contestar o feito e indicar as provas que pretendem 

produzir em cinco dias. Observe a autora o que dispõe os artigos 308 e 

309 do CPC. Após a apresentação do pedido principal, façam-me os autos 

cls. para designar audiência de mediação ou conciliação, art. 308, § 3º do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011760-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FELIPE RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO)

ISAIAS RAMOS FRANCA OAB - MT0016144A (ADVOGADO)

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1011760-08.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

DOUGLAS FELIPE RODRIGUES EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES 

MATTHEW MERRILL Vistos, etc... Trata-se de Cumprimento de Sentença 

que Douglas Felipe Rodrigues move em face de Ympactus Comercial Ltda 

(Telexfree) e outros, visando apurar o crédito obtido na Ação Civil Pública 

n° 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco/AC. Aduz o Exequente que adquiriu 01 (um) kit 

AdCentral Family para investimento na rede de Marketing Multinível 

Telexfree, oportunidade em que desembolsou o valor de R$ 3.049,50 (ID. 

10350527 – pág. 09). Pode-se ver no ID. 10530177, a decisão que 

determinou a intimação do Exequente para que trouxesse aos autos 

documentos essenciais para que comprovasse a relação jurídica entre as 

partes. Por petição de ID. 10908034, o Exequente emendou a inicial, 

oportunidade que apenas reafirmou os argumentos da inicial, não tendo 

juntado novos documentos. Por fim, quanto à comprovação do vínculo com 

a Executada, informou apenas que possui o login (e-mail) e senha, sem 

fornecer maiores detalhes sobre a aquisição da conta. É o relato do 

necessário. Decido. Trata-se de Cumprimento de Sentença que Douglas 

Felipe Rodrigues move em face de Ympactus Comercial Ltda (Telexfree) e 

outros. Compulsando os autos, verifico que o Exequente foi devidamente 

intimado para emendar a inicial, nos termos do art. 321, caput e parágrafo 

único do CPC, contudo, não demonstrou sua legitimidade ativa para figurar 

no polo ativo da demanda, ou seja, sua condição de divulgadora da 

empresa Executada. Nesse contexto: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO 

INDIVIDUAL. LASTRO MÍNIMO. NECESSIDADE DE PRÉVIA 

OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. Os particulares lesados 

abrangidos pela eficácia subjetiva da Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.08.01.0001 podem propor as liquidações individuais, 

trazendo para si, não obstante, o ônus de comprovar a legitimidade para a 

propositura da liquidação, através de lastros mínimos, sob pena de 

reconhecimento da ilegitimidade ativa. Antes que a petição inicial seja 

indeferida em razão da inépcia, deve ser concedida oportunidade à parte 

autora para que proceda a sua emenda. (TJ/MG, Apelação Cível n° 

1035216000691700, 14ª Câmara Cível, Relator: Estevão Lucchesi, DJe: 

12/08/2016) Destaco que o Exequente juntou aos autos, além de seus 

documentos pessoais, apenas o inteiro teor da sentença proferida nos 

autos da ACP n° 0800224-44.2013.8.01.0001, bem como do respectivo 

acórdão e da certidão de trânsito em julgado, por meio dos quais é 

impossível concluir a existência de eventual relação mantida entre o 

Exequente e a Executada, ainda que minimamente. Além disso, não é crível 

que o Exequente tenha investido mais de R$ 3.000,00, conforme 

asseverado na exordial (ID. 10350527 – pág. 10), a fim de aderir ao 

esquema operado pela Executada, sem possuir ou manter em sua posse 

qualquer indício apto a demonstrar a efetiva existência de relação jurídica 

entre as partes e a transferência destes valores. Por outro lado, não há 

que se falar em exibição de documentos quando o Exequente sequer 

demonstrou a relação jurídica estabelecida entre as partes, tampouco 

existem nos autos outros elementos aptos a demonstrá-la. É a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COLETIVA - PIRÂMIDE 

FINANCEIRA - TELEXFREE - PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - "QUANTUM DEBEATUR" - 

TITULARIDADE DO CRÉDITO - FATO NOVO - LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - 

POSSIBILIDADE. 1. É legítimo o pedido incidental de exibição de documento 

formulado em sede de liquidação de sentença proferida em ação coletiva 

se outros elementos dos autos demonstram a existência de relação 

jurídica entre as partes. 2. A sentença de procedência na ação coletiva 

relativa a direitos individuais homogêneos depende, em regra, de 

liquidação para apuração do "quantum debeatur" e aferição da titularidade 

do crédito. [...] 4. Apelo provido. (TJMG, Apelação cível n° 

10352160002668001, 9ª Câmara Cível, Relator: José Arthur Filho, DJe: 

07/12/2016) Por essas razões, restando evidente que o Exequente é parte 

ilegítima para figurar no polo ativo do presente feito, com fundamento no 

art. 321, paragrafo único, art. 330, incisos II e IV e art. 485, inciso VI, todos 

do CPC, indefiro a inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito. 

Custas pelo Exequente, ficando sua cobrança condicionada ao disposto 

no artigo 98, § 3º do CPC, eis que concedo a ele os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Sem honorários, eis que não houve a 

triangulação processual. Com o trânsito em julgado, observe a Sr.ª Escrivã 

o disposto no § 3º do art. 331 do CPC e, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004708-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO JOSE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA FERREIRA ARAUJO GOUVEIA OAB - MT0012930A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVI DE ALMEIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO)

GEFFERSON CAVALCANTI PAXAO OAB - MT23125/O (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE GONCALVES OAB - MT0011999A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1004708-58.2017.8.11.0015 AUTOR: 

AGNALDO JOSE SANTANA RÉU: LEVI DE ALMEIDA Vistos, etc... Trata-se 

de ação de rescisão contratual c/c cobrança e indenização por perdas e 

danos que Agnaldo José Santana move contra Levi de Almeida. Após 

diversas emendas à inicial e juntadas de documentos, ID 7279588, ID 

9194733, ID 9194297, ID 9196483, ID 8125950, ID 9777177, ID 9780365, a 

ação enfim pôde ser recebida, ocasião em que este Magistrado deixou 

para analisar o pedido de tutela antecipada após o contraditório e 

designou audiência de conciliação/mediação, ID 9784874. Em seguida o 

autor compareceu aos autos requerendo a reconsideração da decisão 

supra, ID 10538595. A audiência inicial foi realizada, ocasião em que a Srª 

Mediadora certificou que “apesar dos esforços realizados, não foi exitosa 

a tentativa de conciliação”, além de não constar qualquer proposta de 

acordo pelas partes, ID 11049667. Na sequência este Magistrado acolheu 

o pedido de reconsideração do autor e deferiu o pedido de tutela de 

urgência, onde determinou a reintegração dele na posse do imóvel objeto 

da ação, mediante prestação de caução real ou fidejussória, ID 11404107. 

Por fim, o requerido compareceu aos autos contestando o feito, onde 

arguiu preliminar de litispendência; apresentou reconvenção, dentre 

outros. É o relato do necessário. DECIDO. Trata-se de ação de rescisão 

contratual c/c cobrança e indenização por perdas e danos que Agnaldo 

José Santana move contra Levi de Almeida. Contestando a ação, o 

requerido arguiu preliminar de litispendência, ao fundamento de que em 

19.12.2016 o requerente distribuiu a ação nº 1003351-77.2016.8.11.0015, 
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contendo a mesma causa de pedir, mesmas partes e mesmo pedido. Em 

consulta ao sistema PJE, verifico que o referido processo foi distribuído 

vários meses antes da presente ação para a 2ª Vara Cível desta 

Comarca, possuindo identidade de partes, de causa de pedir e pedidos, 

sendo inclusive promovido pela mesma advogada, Drª Camilla Ferreira 

Araujo Gouveia, OAB/MT nº 12.930. Dispõe o art. 337, § 1º a § 3º do CPC, 

que “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz 

ação anteriormente ajuizada; Uma ação é idêntica a outra quando possui 

as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido; Há 

litispendência quando se repete ação que está em curso”. Desta forma, 

considerando que o presente feito é uma reprodução do processo nº 

1003351-77.2016.8.11.0015 da 2ª Vara Cível desta Comarca, o qual foi 

distribuído antes deste, acolho a preliminar de litispendência arguida pelo 

requerido e julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento nos artigos 337, § 1º a § 3º e 485, V, todos do CPC, e 

consequentemente revogo a liminar anteriormente concedida, ID 

11404107. Considerando que o juízo competente para processar e julgar a 

lide existente entre as partes é o da 2ª Vara Cível desta Comarca, e diante 

da extinção prematura do presente feito, julgo prejudicada a reconvenção 

ID 11406921, devendo o reconvinte manejá-la perante o juízo supra no 

momento oportuno. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, art. 85, § 2º do CPC. Por fim, considerando a atitude 

da douta advogada, determino que se oficie à Ordem dos Advogados do 

Brasil, Seccional Mato Grosso, encaminhando-lhe cópia de todo o 

processo e desta decisão, para que, se for o caso, adote as providências 

que entender necessárias. Neste sentido: “PATROCÍNIO - AJUIZAMENTO 

SIMULTÂNEO DE VÁRIAS DEMANDAS DE IGUAL CONTEÚDO VISANDO A 

DIRIGIR A DISTRIBUIÇÃO - EXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO ÉTICA E 

DISCIPLINAR. - Advogados que fazem distribuir simultaneamente a mesma 

demanda a mais de um juiz, objetivando dirigir a distribuição a fim de obter 

posição judicial mais favorável, denigrem sua reputação pessoal e 

profissional quanto à defesa da moralidade pública e da administração da 

Justiça. Constitui prática desleal e de má-fé (art. 14, II, CPC), abusando do 

direito de ação (art. 5º, XXXV, da CF), raiando pela emulação injusta, e em 

face da inutilidade da segunda ação, que deve ser anulada em razão do 

próprio ato praticado (art. 34, X, do EAOAB). Incidência do art. 36, I e II do 

EAOAB, com remessa dos autos às Turmas Disciplinares”. (Proc. 

E-2.081/00 - v.m. em 23/03/00 do parecer e ementa do Rel. Dr. CARLOS 

AURÉLIO MOTA DE SOUZA - Rev. Dr. LUIZ CARLOS BRANCO - Presidente 

Dr. ROBISON BARONI. SESSÃO DE 23 DE MARÇO DE 2000) “PATROCÍNIO 

– AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DE VÁRIAS DEMANDAS DE IGUAL 

CONTEÚDO VISANDO DIRIGIR A DISTRIBUIÇÃO – EXISTÊNCIA DE 

INFRAÇÃO ÉTICA – CONSULTA DA SECCIONAL DE SERGIPE - A 

distribuição simultânea de várias demandas de igual conteúdo, entre as 

mesmas partes, visando dirigir a distribuição, deslustra a reputação 

pessoal e profissional. Atitude sorrateira, ardilosa, condenável e 

incompatível com a indispensabilidade do advogado na administração da 

justiça. Macula, ainda, a obrigação de atuar com destemor, independência, 

honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade, moralidade pública e 

boa-fé. Interpretação do art. 2º, §§ 1º e 2º, do EAOAB e art. 2º, parágrafo 

único, incisos II e III, do CED” (Proc. E-1.932/99 – V.M. em 16/09/99 do 

parecer e voto do Rev. Dr. JOSÉ GARCIA PINTO contra o voto do Rel. Dr. 

LUIZ CARLOS BRANCO – Presidente Dr. ROBISON BARONI SESSÃO DE 

16 DE SETEMBRO DE 1999). Após o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se 

inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 

meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido 

de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra 

a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor 

da condenação e honorários de segunda fase. P.R.I.C. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007261-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE LOCATELLI LOURENCO (AUTOR)

SIDNEI LOURENCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRINAIDE FERNANDES OAB - MT19469/O (ADVOGADO)

 

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; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem 

interesse na realização da audiência de conciliação. Sinop-MT, 22 de 

janeiro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 116574 Nr: 8895-10.2009.811.0015

 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: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK BUENO GOBBI, GECI MACIEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:0AB/MT.3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO ROMANO DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 12.421 B, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE 

PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, SERGIO LUIZ DO AMARAL - OAB:36168/PR

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, tendo em vista que os autos 

retornaram do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 253174 Nr: 19881-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SET IMOBILIÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON ALVES DA SILVA, ZULEIDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora, da sentença de fls. 37/38, a 

seguir transcrita: "VISTOS EM CORREIÇÃO, Cuida-se de AÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL movida por SET IMOBILIÁRIA LTDA em face de DILSON 

ALVES DA SILVA E ZULEIDE DA SILVA. Às fls. 29 a parte autora pugnou 

pela suspensão do feito por 11 meses. Às fls. 36 a parte autora se 

manifestou, informando o cumprimento integral da obrigação. DECIDO. Com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, o 

processo Código nº 19881-13.2015.811.0015, com julgamento do mérito. 

Transitada esta em julgado, o que deverá ser certificado, procedam-se 

com as anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos. 

Intimem-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 39481 Nr: 2857-55.2004.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA - ADM EXPORT. E IMP. S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI JOSÉ CHIARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para em cinco dias manifestar informando se 

a obriagção foi cumprida, sob pena de extinção pelo pagamento, tendo em 

vista que decorreu o prazo de suspensão requerido na petição de fl. 246.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 115548 Nr: 8290-64.2009.811.0015
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 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANQUE CANTONALE DE GENEVE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CESAR DA CRUZ, ALESSANDRO 

NICOLI, IVANDRO NICOLI, MARCIA MUNARETTO NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA GOMES SLAV - 

OAB:OAB/SP 209.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, JULIANA 

FELTRIM SOUZA - OAB:OAB/MT 9.810-B, LUCIANA WERNER 

BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/RS

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, EETUAR O PAGAMENTO DE UMA AUTENTICAÇÃO, A 

FIM DE PROCEDER À AUTENTICAÇÃO DO MANDADO PARA BAIXA DO 

REGISTRO DA PENHORA À MARGEM DA MATRÍCULA 30.129, A SER 

EXPEDIDO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 

SINOP-MT, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DO JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE SINOP Nº 01/2006 E 02/2006, DE 11 DE MARÇO DE 

2006.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158012 Nr: 5171-27.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA VIEIRA DA SILVA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, MARIANE CARDOSO MACAREVICH - 

OAB:30264/RS

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

AUTORA para em cinco dias manifestar sobre petição de fls. 200 a 203.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 181738 Nr: 2658-18.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO CAMPING CLUBE LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do REQUERIDA, para em quinze dias apresentar apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 286 a 308.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 206276 Nr: 7977-30.2014.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDSM, MDSM, RBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA DOS 

SANTOS RUIZ - OAB:16558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CÉSAR DOS SANTOS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 5.478/68, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

condeno o requerido Gilmar Castro de Moraes a pagar mensalmente as 

suas filhas Ana Paula dos Santos Moraes e Maiza dos Santos Moraes, a 

título de alimentos, a importância correspondente a 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo, a ser depositado na conta bancária informada no 

item “b” da fl. 07. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte ré ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro, nos 

termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, em face da 

gratuidade da justiça, a qual defiro neste momento à parte ré (art. 99, § 3º, 

do CPC), a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 

3º, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 14917 Nr: 4229-78.2000.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRDLR, RDL, CDML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Em atenção às petições de fls. 47/52 e 53/60, esclareço que não cabe o 

processamento de ritos distintos em um único processo, portanto, 

determino a intimação da parte exequente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra o despacho de fl. 45, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 2. Após, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 111060 Nr: 3426-80.2009.811.0015

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLH, EDO-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS GLAUCE ANTONIO DOS 

SANTOS(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA 

- OAB:12565/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Adoto como razões de decidir os fundamentos fáticos e jurídicos 

deduzidos pelo d. Promotor de Justiça na cota ministerial de fls. 120/120-v 

e, por conseguinte, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o presente processo, por carência 

superveniente de interesse processual.

2. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

3. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 121829 Nr: 989-32.2010.811.0015

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP, EH, RG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

NILTON CÉSAR PADOVAN (PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

EDITAL DE CIENTEIFICAÇÃO/NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

AUTOS N.º 989-32.2010.811.0015 -Código: 121829

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO e ELISANGELA HUDEMA e 
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ROSA GONÇALVES

PARTE RÉQUERIDA:

 NOTIFICANDO(S): TERCEIRO(A,S) INTERESSADO(A,S)

FINALIDADE: CIENTIFICAR/NOTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da 

existência e do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da 

petição inicial a seguir transcrita em resumo, bem como da r. 

decisão/despacho proferida(o) pelo juízo.

 CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA: Incapaz de 

exercer pessoalmente todos os atos da vida civil, na forma do artigo 3º, 

inciso II, do Código Civil, nomeando como seu(a) curador(a), ROSA 

GONÇALVES .

SENTENÇA: Vistos etc. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO ingressou com a presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO de Elizangela 

Hudema, alegando, em síntese, que a genitora da interditanda, Sra. Rosa 

Gonçalves, compareceu naquela PROJUS relatando que a filha apresenta 

doença neurológica crônica (CID F20.0), sendo incapaz de exercer os 

atos da vida civil e expressar sua vontade. Ao final, requereu a 

decretação da interdição de Elizangela Hudema, nomeando-se curadora 

sua genitora, Sra. Rosa Gonçalves. Com a inicial vieram os documentos de 

fls. 11/23. Recebida a inicial, foi designada audiência de interrogatório, 

sendo a genitora nomeada como curadora provisória da interditanda (fl. 

24). A audiência restou prejudicada em virtude da ausência da interditanda 

(fls. 32 e 56). Redesignada a solenidade, na audiência de interrogatório, a 

interditanda foi ouvida, tendo este juízo nomeado curadora especial (fls. 

60/62). A curadora especial apresentou impugnação à interdição e 

apresentou quesitos (fls. 63/65). O Ministério Público manifestou-se nos 

autos, formulando requerimentos e apresentando quesitos (fl. 66/66v), 

bem como juntou aos autos relatório social (fls. 68/69v). Às fls. 70/71 este 

juízo nomeou perito para realização do laudo pericial e determinou a 

expedição de ofício ao CRI e CIRETRAN locais solicitando informações 

acerca de eventuais bens em nome da interditanda, bem como ao INSS 

acerca de eventual laudo médico. A CIRETRAN informou a inexistência 

registro em nome da interditanda (fls. 79/81). O Cartório de Registro de 

Imóveis indicou a inexistência de bens imóveis em nome da interditanda (fl. 

82). O Ministério Público requereu a suspensão do feito em razão da não 

localização das partes (fl. 83/83v e 90). Após novo requerimento 

ministerial (fls. 91 e 93/94), foi nomeado novo perito e determinada a 

intimação das partes para apresentação de quesitos (fl. 96). À fl. 105 foi 

informado que o perito anteriormente nomeado não mais atendia junto ao 

CAPS, razão pela qual foi nomeado outro perito (fl. 106). Às fls. 116/117 

aportou aos autos o laudo pericial. O Ministério Público manifestou-se pela 

submissão de Elizangela Hudema à curatela, com a nomeação de Rosa 

Gonçalves como curadora (fls. 118/120). A curadora especial não se 

opôs ao laudo (fl. 124). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito 

dispensa maior dilação probatória, sendo desnecessária a realização da 

audiência de instrução e julgamento, uma vez que a prova pericial 

produzida nos autos é suficiente para a apreciação do pedido inicial, 

razão pela qual, passo ao julgamento do feito no estado em que se 

encontra. A interdição constitui-se em instituto jurídico que visa a proteção 

das pessoas incapazes, bem como de seu patrimônio, de eventuais 

prejuízos, com a nomeação de curador que atuará substituindo ou 

completando a vontade do interditando, conforme os limites da curatela. 

Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção 

consistente em declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa 

não se verifica o pressuposto da plena capacidade para prover seus 

próprios negócios, falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da 

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a 

revogação da previsão legal de incapacidade civil absoluta decorrente de 

deficiência mental ou física. Confira-se a nova redação do artigo 4º do 

Código Civil (com redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São 

incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (...) III 

- aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade;” Outrossim, dispõe o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015: “Art. 4º 

Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.” Por 

sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece que “a pessoa com 

deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal 

em igualdade de condições com as demais pessoas.”. Por outro lado, o 

novo Diploma Legal prevê também que, “quando necessário, a pessoa 

com deficiência será submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 

13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará 

o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da 

análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), 

verifica-se que o legislador, em homenagem ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, pretendeu que a pessoa com deficiência deixe de ser 

taxada como incapaz, para ser considerada – em uma perspectiva 

constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, ainda que 

haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, 

como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, 

para a prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese, temos o artigo 

747 e seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) 

que estabelece o instituto da interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código 

de Processo Civil preceitua que ao decretar a interdição, o juiz nomeará 

curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, o laudo de fls. 116/117, 

em resposta aos quesitos, atestou que Elizangela Hudema é portadora de 

anomalia física e psíquica grave, CID F20.05 (esquizofrenia residual), o 

que a impede de reger sua própria pessoa e administrar seus bens, não 

manifestando sua vontade de forma válida, sendo seu quadro clínico 

irreversível. Outrossim, verifica-se que na audiência de interrogatório a 

interditanda respondeu às perguntas formuladas, indicando que não 

trabalha por causa de problemas de saúde, que não se recorda sua idade 

e que fica em casa ajudando sua mãe nos afazeres domésticos (fl. 62). 

Cabe salientar, ainda, que o laudo pericial realizado por perito indicado por 

este juízo não foi impugnado pelas partes. Destarte, as provas contidas 

nos autos indicam que a interditanda não tem condições mínimas de gerir 

seus próprios atos. Tal situação, portanto, justifica sua submissão aos 

termos da curatela, havendo a necessidade de ser reconhecida a 

incapacidade da interditanda para a prática dos atos da vida civil, visto 

que o laudo pericial concluiu que a mesma é desprovida de capacidade de 

fato, sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do Código Civil. No tocante 

ao rol de legitimados para o ajuizamento de pedido de interdição, dispõe o 

artigo 747 do Código de Processo Civil: “Art. 747. A interdição pode ser 

promovida: I - pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos parentes ou tutores; 

III - pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o 

interditando; IV - pelo Ministério Público.” No presente caso, o(a) 

representante do Ministério Público possui legitimidade para pedir a 

interdição, vez que em conformidade com o supracitado artigo. Com 

relação a nomeação para curador(a), o artigo 755 do Código de Processo 

Civil indica que a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender 

aos interesses do curatelado (§ 1º). No caso em tela, a requerente é 

genitora da interditanda (fl. 13), portanto, possui legitimidade para pedir a 

interdição e ser nomeada curadora, nos termos dos artigos 747 e 755, 

ambos do Código de Processo Civil. Por fim, verifica-se que a inexistência 

de bens de propriedade da interditanda, razão pela qual dispenso a 

prestação de contas. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.767, 

inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, DECRETO 

A INTERDIÇÃO de ELIZANGELA HUDEMA, devidamente qualificada nos 

autos, declarando sua incapacidade civil para a prática de todos os atos 

da vida civil, nomeando como sua curadora Rosa Gonçalves, que deverá 

prestar compromisso de bem e fielmente exercer o cargo. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, 

inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local (01 (uma) vez) e no órgão oficial (03 (três) 

vezes), com intervalo de 10 (dez) dias. Sem custas. Sem condenação em 

honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro de Pessoas competente para averbação e inscrição da 

interdição, bem como termo de curatela definitiva. Após o compromisso, 

cientifique-se o(a) curador(a) de que alguns atos só poderão ser 

praticados com autorização deste juízo (art. 1.774 c/c arts. 1.748 e 1.749, 

do CC). Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 
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observadas as formalidades legais.

Observação: E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Luzimeiry Tomaz Nazário Gestora Judiciária, que conferi e assino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 229369 Nr: 5241-05.2015.811.0015

 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: AFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A, 

NAYARA MOURA FEITOZA( Núcleo Juridico Fasip) - OAB:21119-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a determinação de fls.90/91, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 04 de abril de 2018 as 

14h30min., e conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – 

CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a audiência será 

feita na pessoa de seu advogado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 303821 Nr: 10704-54.2017.811.0015

 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: SCDA, LCDBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDBC

 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:

 Vistos em correição permanente.

1. Determino que a Sra. Gestora materialize o estudo psicossocial 

realizado nos autos sob n. 1007051-27.2017.8.11.0015 (PJ-e) e junte nos 

presentes autos.

2. Em seguida, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste interesse no prosseguimento 

do feito, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito.

3. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

4. Ao final, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7833 Nr: 2042-34.1999.811.0015

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIO ZOPELETTO, SADIR ZOPELETTO, NOIMIR 

ÂNGELA ZOPELETTO, ELIANE APARECIDA ZOPELETTO NOTÁRIO, CLEIDE 

ZOPELETTO, JOSÉ CARLOS NOTÁRIO, ROMEU INÁCIO PAULI, MARIVETE 

PAULI, EDSON ANTÔNIO ZOPELETTO, RAQUEL ZOPELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOLANDA PARISE ZOPELETTO (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RAFAEL JOSE PAULI, para devolução dos 

autos nº 2042-34.1999.811.0015, Protocolo 7833, 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.: 46505 Nr: 20-90.2005.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSDO, ZGPADO, CADO, A, DFDO, VSDO, SCC, JSDOS, 

VLMDS, JPDS, VSDO, VSDO, SSDO, MVDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDO-E, MJLDO-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL DE OLIVEIRA - 

OAB:MT-3.548 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MARCOS APARECIDO DE AGUIAR, para 

devolução dos autos nº 20-90.2005.811.0015, Protocolo 46505, 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.: 177509 Nr: 13315-53.2012.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDS, NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA XAVIER - 

OAB:14.868-MT, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ROSANGELA HASSELSTROM, para devolução 

dos autos nº 13315-53.2012.811.0015, Protocolo 177509, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 190850 Nr: 12379-91.2013.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 1.8. Ante o exposto, por verificar a inexistência das hipóteses de 

cabimento de embargos de declaração (obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material), ou seja, por não estarem presentes os 

requisitos exigidos para a sua oposição, não conheço dos embargos de 

declaração de fls. 365/369.2. Decorrido o prazo recursal, cumpra-se a 

sentença de fls. 354/363.3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 210330 Nr: 11253-69.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMR, OMR, SIM, GMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY FRANCIANE MENZEL 

RAMPAZO - OAB:MT/13.532

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Execução de Pensão Alimentícia ajuizada por 

Gustavo Martins Ribeiro, Ocimara Martins Ribeiro e Guilherme Martins 

Ribeiro, representados por sua genitora Silvana Inocente Martins, em face 

de Odair Ribeiro, objetivando o recebimento de parcelas alimentícias em 

atraso. Juntou os documentos de fls. 07/13.

À fl. 14 este Juízo determinou a citação do executado para efetuar o 

pagamento da dívida.
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O executado foi devidamente citado, conforme se infere da certidão de fl. 

18.

Instada a manifestar-se, a parte exequente pugnou pela decretação da 

prisão civil do executado (fl. 20).

Às fls. 23/24, este Juízo acolheu o pleito dos exequentes e decretou a 

prisão civil da parte executada.

O executado se manifestou no processo (fls. 36/44).

A Defensoria Pública informou que não obteve êxito na localização da 

parte autora, requerendo sua intimação pessoal para comparecer à 

Defensoria Pública para dar prosseguimento ao feito (fl. 45).

Intimada pessoalmente (fl. 48), a parte exequente não se manifestou.

À fl. 49, a Defensora Pública requereu a extinção do feito, por abandono 

da causa.

O Ministério Público manifestou-se pela extinção do processo (fl. 50).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano de 2016 sem qualquer manifestação da parte exequente, uma 

vez que mesmo sendo intimada a se manifestar, quedou-se inerte.

Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a extinção do 

processo sem análise do mérito.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

Recolha-se imediatamente o mandado de prisão expedido à fl. 27.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 228027 Nr: 4429-60.2015.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17.596-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: juliano ferreira roque - 

OAB:OAB/PA 16.630-A, KLEVERSON FERMINO - OAB:OAB/PA 

16.632-A, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:21081/MT, Mallany 

Brandão dos Santos - OAB:19011

 Certifico, para os efeitos de direito, e em cumprimento ao artigo 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO da parte autora para comparecer â audiência designada para 

o dia 20/02/2018, às 15:00 horas, no Edifício do Fórum da Comarca de 

Sinop/MT, acompanhado da parte Autora, uma vez que não foi informado 

nos Autos o endereço desta.

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 288789 Nr: 1519-89.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO

 I – Compulsando os autos verifica-se, que a presente ação busca a 

concessão de um dos benefícios previdenciários, quais sejam, auxílio - 

doença, auxílio – acidente e aposentadoria por invalidez, neste sentido 

apenas a realização da prova pericial judicial é que poderá efetivamente 

contrapor a avaliação médica especializada da Previdência Social, e 

oferecer nexo etiológico suficientes entre o acidente e as sequelas 

encontradas, para que assim, este juízo, possa verificar a concessão do 

benefício pleiteado;

 II – Assim, visando oferecer maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante 

esta Vara Especializada (6ª Vara Cível de Sinop), bem como 

CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há NECESSIDADE de 

REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a incapacidade 

laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO 

de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, que 

ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca;

III - II – Dessa forma, INTIME-SE a parte REQUERENTE para que 

COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 07 

de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima;

 IV –INTIME-SE, ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem 

como para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES 

TÉCNICOS e APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do 

CPC/2015), com as ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, 

INTIMANDO-SE, também, o REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar 

ASSISTENTES TÉCNICOS e seus QUESITOS;

V - Assim, passo a formular os QUESITOS:

QUESITOS DO JUÍZO:

1) É possível diagnosticar na parte requerente qualquer lesão decorrente 

de acidente? Qual ou Quais?

2) A parte requerente é portador(a) de alguma seqüela possível de reduzir 

a capacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual?

3) É possível identificar se a lesão foi adquirida antes ou depois do 

acidente? Se negativo, há possibilidade de saber os motivos que levaram 

a parte requerente a sofrer com este mal?

4) A Lesão que a parte requerente apresenta é irreversível ou após 

regular tratamento poderá retornar a desempenhar seu trabalho ou 

atividade habitual?

5) O quadro que a parte requerente apresenta a incapacita para o 

desempenho de qualquer atividade? Em caso negativo, favor especificar 

qual tipo de atividade pode a parte requerente desempenhar em grau de 

compatibilidade com seu quadro de saúde?

VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 (dez) 

dias;

VII – Após, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 240006 Nr: 12014-66.2015.811.0015

 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: CARMEN RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS que se realizará no dia 07/02/2017, à partir das 07:30 

horas, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, nº 175, bairro: Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO (...)II – Assim, visando oferecer 

maior CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de 

NATUREZA ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada 

(6ª Vara Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa 

maioria há NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de 

comprovar a incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a 

REALIZAÇÃO do ““III MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS”, que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no Fórum desta Comarca; III - II – Dessa forma, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para que COMPAREÇA para 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PREVIDENCIÁRIA no dia 07 de fevereiro de 

2018, a partir das 07:30hrs, no endereço exposto acima; IV –INTIME-SE, 

ainda, o REQUERIDO para acompanhar a PERÍCIA, bem como para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique os ASSISTENTES TÉCNICOS e 
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APRESENTE os QUESITOS (artigo 465, § 1º, II e III, do CPC/2015), com as 

ressalvas do artigo 466 do mesmo “codex”, INTIMANDO-SE, também, o 

REQUERENTE, para, em IGUAL PRAZO, indicar ASSISTENTES TÉCNICOS e 

seus QUESITOS; (...)VI - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no 

prazo de 10 (dez) dias; VII – Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 175788 Nr: 11426-64.2012.811.0015

 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: JULIO DE ALMEIDA PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS que se realizará no dia 05/02/2017, à partir das 07:30 

horas, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, nº 175, bairro: Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 05 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 192301 Nr: 13969-06.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente do despacho abaixo 

transcrito, bem como para comparecer devidamente acompanhado da 

parte no III MUTIRÃO DE PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS 

PREVIDENCIÁRIAS que se realizará no dia 08/02/2017, à partir das 07:30 

horas, no Edifício do Fórum da Comarca de Sinop-MT, localizado na Praça 

dos Três Poderes, nº 175, bairro: Centro, em Sinop-MT.

DESPACHO: "VISTOS EM CORREIÇÃO. I – Visando oferecer maior 

CELERIDADE PROCESSUAL às AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS de NATUREZA 

ACIDENTÁRIA que tramitam perante esta Vara Especializada (6ª Vara 

Cível de Sinop), bem como CONSIDERANDO que em sua imensa maioria há 

NECESSIDADE de REALIZAÇÃO de PERÍCIA MÉDICA, a fim de comprovar a 

incapacidade laborativa do demandante, DETERMINO a REALIZAÇÃO do “III 

MUTIRÃO de PERÍCIAS JUDICIAIS NAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS”, 

que ocorrerá nos dias 05, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2018, a partir das 

07:30hrs, no Fórum desta Comarca; II – Dessa forma, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para que COMPAREÇA para REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

PREVIDENCIÁRIA no dia 08 de fevereiro de 2018, a partir das 07:30hrs, no 

endereço exposto acima; III - INTIME-SE o REQUERIDO para acompanhar a 

PERÍCIA; IV - Juntado o laudo, MANIFESTEM-SE as PARTES no prazo de 10 

(dez) dias; V – Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 239296 Nr: 11629-21.2015.811.0015

 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: JULIANA REGELIN TIETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI 

BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerente – foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerido para manifestação.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265157 Nr: 6610-97.2016.811.0015

 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: ROZANGELA LEMOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Compulsando os autos, verifico que, não obstante INTIMADOS, os 

REQUERIDOS não vêm cumprindo o COMANDO JUDICIAL.

II – Assim, para que não haja maiores dissabores e, sobretudo risco de se 

agravar a saúde da parte Autora pela ausência de realização do exame, 

DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, 

conforme pleiteado às fls. 190, devendo ser efetivado no valor do MENOR 

orçamento apresentado às fls. 173, Hospital de Olhos de Cuiabá.

 III – Dada a urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE o respectiva 

prestador, HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ, (fls. 173) para que REALIZE 

o exame de “OCT PAPILA DE MÁCULA EM AO”, vindicado pelo(a) 

Autor(a), e informe, no prazo mais exíguo possível, nos autos o número da 

conta para transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 500,00 

(quinhentos reais), o que, desde já, fica autorizado a ser procedido 

mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO.

IV - 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, “in verbis”:

“§ 4º - Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ 

deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos 

autos para que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação 

de contas facultando-lhe a adoção das providências necessárias – 

inclusive comunicando acerca da documentação comprobatória dos 

gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, 

conforme o caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do 

Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”.

V – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e 

ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO 

JUDICIAL.

VI – CERTIFIQUE-SE quanto EVENTUAL DECURSO do PRAZO de 

INTIMAÇÃO da NOTA FISCAL de fls. 131.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 256625 Nr: 1737-54.2016.811.0015

 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: EDELIRA QUEIROZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 
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SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Em cumprimento ao Item 24.1 do Prov. 56/2007-CGJ, certifico que a 

petição do Recurso interposto pelo Requerente – foi protocolada no prazo 

legal, bem como este é dispensado do preparo, pois goza de isenção legal 

(art. 511, § 1º do CPC), razão pela qual encaminho os presentes autos ao 

Requerido para manifestação.

O referido é verdade e dou fé.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002208-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR QUALIO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002208-19.2017.8.11.0015 AUTOR: 

GILMAR QUALIO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifico que, não obstante 

INTIMADOS, os REQUERIDOS não vêm cumprindo o COMANDO JUDICIAL. II 

– Assim, para que não haja maiores dissabores e, sobretudo risco de se 

agravar a saúde da parte Autora pela falta do fármaco, DETERMINO o 

BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme pleiteado 

em ID Num. 11324375, devendo ser efetivado no valor do MENOR 

orçamento apresentado em ID Num. 10472689 (Farmácia Maria’s) na 

quantidade equivalente ao período de 12 (doze) meses de tratamento. Tal 

providência se mostra necessária, eis que o bloqueio mensal para atender 

pleitos como o da parte Autora, além de abarrotar o Judiciário com 

demandas intermináveis que ficam no “vai e vem Gabinete – Secretaria da 

Vara”, ainda atrasam a entrega dos fármacos aos necessitados, 

fazendo-os enfrentar uma verdadeira batalha mensal para consecução de 

seu medicamento. III – Inobstante, DECORRIDO este PERÍODO, qual seja, de 

06 (seis) 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 – Dada a urgência do caso, INICIALMENTE 

NOTIFIQUE-SE a respectiva FARMÁCIA MARIA’S MATRIZ (ID Num 

10472689), para que FORNEÇA(M) o(s) MEDICAMENTO(S) (equivalente 

aos doze meses de tratamento) vindicado pelo(a) Autor(a), e informe(m), 

no prazo mais exíguo possível, nos autos o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 334,00 x 12 = R$ 

4.008,00 (quatro mil e oito reais) o que, desde já, fica autorizado a ser 

procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. V - CONCLUÍDA a 

DETERMINAÇÃO constante no “Item IV” e com o APORTE da NOTA 

FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no prazo de 

10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do 

Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada 

aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente 

público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. VI – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009067-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE FREITAS FIGUEIREDO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009067-51.2017.8.11.0015 AUTOR: 

IVONETE FREITAS FIGUEIREDO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos por IVONETE FREITAS FIGUEIREDO em ID Num. 

11151189 apontando OMISSÃO na DECISÃO de ID Num. 4634643, eis que 

“a parte requerente sob ID 10832815 pleiteou pelo ADITAMENTO do 

PEDIDO exordial, no sentido de determinar aos Requeridos, em sede de 

antecipação dos efeitos da tutela, “VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 

1000 MG(GALVUS), 60 COMPRIMIDOS/MÊS” e “GLICAZIDA MR 30 MG, 30 

COMPRIMIDOS/MÊS; DAPAGLIFLOXINA 10 MG(FORXIGA), 30 

COMPRIMIDOS/MÊS” (ID Num. 11151189). Vieram os autos em conclusão. 

É o Relatório. Decido. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso 

processual, endereçado ao juízo que proferiu decisão interlocutória ou 

sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente: 

OMISSÃO, OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO ou, ainda, para sanar ERRO 

MATERIAL. Assim, constatada a OMISSÃO no “DECISUM” de ID Num. 

10803446, conforme alhures aduzido, deve a mesma ser RETIFICADA. 

Dessa forma, ASSISTE RAZÃO ao Embargante quanto a OMISSÃO 

apontada, eis que o LAUDO MÉDICO de ID. 10833065 indica para a 

requerente os medicamentos “VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000 

MG(GALVUS), 60 COMPRIMIDOS/MÊS” e “GLICAZIDA MR 30 MG, 30 

COMPRIMIDOS/MÊS; DAPAGLIFLOXINA 10 MG(FORXIGA), 30 

COMPRIMIDOS/MÊS”. Assim, diante do LEUDO MÉDICO de ID. 10833065 

DETERMINANDO aos REQUERIDOS que DISPONIBILIZEM os 

MEDICAMENTOS necessários a Parte Requerente, quais sejam, 

“VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000 MG(GALVUS), 60 

COMPRIMIDOS/MÊS” e “GLICAZIDA MR 30 MG, 30 COMPRIMIDOS/MÊS; 

DAPAGLIFLOXINA 10 MG(FORXIGA), 30 COMPRIMIDOS/MÊS”. “Ex positis”, 

CONHEÇO dos EMBARGOS e DOU-LHES PROVIMENTO, para SANAR a 

OMISSÃO, e fazer constar na DECISÃO de ID Num. 10803446 que 

“REQUERIDOS que DISPONIBILIZEM os MEDICAMENTOS necessários a 

Parte Requerente, quais sejam, “VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 

1000 MG(GALVUS), 60 COMPRIMIDOS/MÊS” e “GLICAZIDA MR 30 MG, 30 

COMPRIMIDOS/MÊS; DAPAGLIFLOXINA 10 MG(FORXIGA), 30 

COMPRIMIDOS/MÊS”. CONSERVEM-SE OS DEMAIS ELEMENTOS DAQUELA 

DECISÃO JÁ PROFERIDA NOS AUTOS. Após, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011268-96.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO OLIVEIRA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO AUGUSTO SANTA ROSA OAB - MT0009568S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO ESTADO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS OAB - MT0011434S-A 

(ADVOGADO)

MARCO AURELIO FAGUNDES OAB - MT0008881S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011268-96.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: REGINALDO OLIVEIRA LOPES 

EXECUTADO: NOVO ESTADO PECAS LTDA - ME Vistos, etc. Em 

movimento ID n.º 3285199 a parte exequente requer a 

DESCONSIDERAÇÃO da PERSONALIDADE JURÍDICA da executada. Pois 

bem. A desconsideração da personalidade jurídica caracteriza-se pelo 

afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, atingir os 

sócios e proprietários da empresa, ora executada, de modo a 

responsabilizar o sócio controlador por obrigações da pessoa jurídica. 

Conclui-se, de uma interpretação ao art. 50 do Código Civil, ser possível a 
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desconsideração da personalidade jurídica, de modo a atingir bens dos 

sócios controladores em razão de dívidas contraídas pela sociedade 

empresaria, conquanto preenchidos os requisitos previstos na norma 

supra referida. Reportando ao caso em vertente, por ora, não verifico a 

possibilidade de deferimento do pleito exequente, eis que, não se 

esgotaram as tentativas de localização de bens da empresa executada, 

bem como, não há documentos hábeis a comprovar o denominado abuso 

de personalidade. Sendo assim, DECIDO: 1. INDEFIRO o postulado em 

movimento ID n.º 3285199, eis que, o exequente de desincumbiu de 

demonstrar o preenchimento aos requisitos do artigo 50 do Código Civil; 2. 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se, mormente indicando bens passiveis de penhora em nome do 

executado, ou, o que entender de direito para prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do artigo 53, §4º, da Lei 

n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011387-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIS REGINA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte 

Requerente comprove sua impossibilidade de comparecimento na 

solenidade. Por oportuno,o art. 292, §3º, CPC permite ao juiz a correção de 

ofício do valor da causa quando verificar que esta “não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pelo autor”. Por expressa disposição do art. 291, NCPC à toda causa 

deverá ser atribuído um valor. Em sua petição inicial atribuiu à causa o 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); contudo, deixou de incluir o valor 

que pretende ver declarado indevido, e nem, ao distribuir a presente 

demanda, indicou no campo respectivo referido valor. RETIFIQUE-SE o 

VALOR DA CAUSA para fazer nele constar o valor de R$ 20.098,91 (vinte 

mil e noventa e oito reais e noventa e um centavos). Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação da parte Requerente, retornem os autos 

conclusos para análise da ausência do autor. INTIME-SE. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-68.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR JANDT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAFÉ DO PARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) carta precatória devolvida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001668-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEMENTE RODRIGUES CORTIM (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006989-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA OAB - MT0020619A (ADVOGADO)

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO)

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT0020091A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002938-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SORAYA CRISTINA SOUZA BARRETOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005988-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER DO AMARAL (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013518-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002084-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADJUVAN DE AMORIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1002084-36.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ADJUVAN DE AMORIM DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Diante do endereço 

fornecido pela parte Autora. DECIDO: 1- Designe-se audiência de 

conciliação. 2- INTIMEM-SE as partes para comparecimento na audiência a 

ser designada de acordo com a pauta de acordo com a pauta e critérios 

deste Juízo; Serve a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. As providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011077-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE PEREIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011077-80.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: SIMONE PEREIRA DO NASCIMENTO 

Vistos, etc. Considerando o acordo homologado por sentença em Id 

7317620. Considerando, ainda, que a parte credora em seu petitório de Id 

9940603 informa o descumprimento do referido acordo pela parte 

Reclamada, requerendo pelo cumprimento de sentença, DECIDO: 1. Em 

atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado (a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010788-89.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J MACHADO CALHAS E SERRALHERIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010788-89.2012.8.11.0015 EXEQUENTE: A J ALVES COMERCIO DE 

OXIGENIO LTDA - ME EXECUTADO: J MACHADO CALHAS E 

SERRALHERIA LTDA - ME Vistos, etc. Cuida-se de pedido da parte 

exequente de alienação dos imóveis, objeto de penhora nestes autos. 

Considerando que, inobstante a parte executada tenha sido intimada da 

penhora, conforme certidão, bem como do auto de avaliação, consoante Id 

2218489, não apresentou nenhuma impugnação quanto à constrição e 

avaliação efetivadas nos autos, conforme evento 2962064; Pois bem. 

DECIDO: 1- DETERMINO que seja AGENDADA conforme pauta 

pré-estabelecida por este Juízo data para realização de hasta pública, em 

1° e 2° praças, respectivamente, advertidos do disposto nos artigos 886 e 

891, ambos do CPC/2015; 2. EXPEÇA-SE o edital para fixação no lugar de 

costume e publicação na Imprensa Oficial, conforme artigo 887, 

parágrafos, do CPC/2015, EMITINDO-SE, inclusive, avisos à imprensa local, 

solicitando ampla publicidade da alienação; 3. Conste no edital que a praça 

ou leilão se realizará no átrio do Fórum, e que não havendo expediente no 

dia designado, o ato se dará no primeiro dia subsequente; 4. INTIME-SE a 

devedora, bem como seu cônjuge, se casada for, na pessoa de seu 

advogado habilitado nos autos, consoante artigo 889, inciso I, do 

CPC/2015; 5. ATUALIZE-SE o débito 24 (vinte e quatro), antes da primeira 

praça; 6. Advirto que deverão ser praceados os bens descritos no laudo 

de avaliação, devendo ser observado o valor descriminado na avaliação, 

vez que, não fora impugnado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008119-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BERNARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta culpa de terceiros falsários e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência 

de nulidade ou preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 
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comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008509-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ACOSTA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013647-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SIMAO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001315-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO NESI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO)

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M J RIBAS - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010637-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA PESSOA BIFI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001957-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS FEITOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011165-89.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA GUIMARAES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011165-89.2014.8.11.0015 REQUERENTE: ROMILDA GUIMARAES DE 

QUEIROZ REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Fora proferida decisão nos 

autos de número 0203711-65.2016.8.19001 do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, Cartório da 7.ª Vara Empresarial no dia 

15/05/2017, que configuram como autoras: OI S.A., TELEMAR NORTE 

LESTE S.A., OI MÓVEL S.A., COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A., COPART 5 

PARTICIPAÇÕES S.A., PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE 

B.V., OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.; a qual deferiu a 

prorrogação do “stay period” de 180 dias úteis, ou até a realização da 

AGC, valendo aquele que primeiro tiver o seu termo, nos seguintes termos: 

1) Ficam suspensas todas as execuções, sejam elas extrajudiciais ou de 

cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, inclusive as 

execuções através das quais estejam sendo cobradas as multas e/ou 

sanções administrativas aplicadas contra as devedoras, excetuando-se 

as que tenham sido extintas por sentença (art. 794,IdoCPC/73ouart.924, II 

do atual CPC), ou aquelas em que, efetivada constrição judicial em 

espécie, tenham decorrido o prazo para impugnação pelo devedor, ou, 

ainda, a sentença proferida na impugnação, ou nos embargos, que tenha 

transitado em julgado. Na hipótese, tanto a prolação da sentença como a 

certificação do decurso do prazo para impugnação do débito ou o trânsito 

em julgado da sentença que julgou a impugnação apresentada pela 

devedora, terão como marco final data anterior à decisão que deferiu a 

tutela de urgência (21/06/2016); 2) A extinção da execução ou, a 

certificação do decurso do prazo para impugnação do débito pelo 

devedor, na forma acima preconizada, autoriza a expedição de alvará ou 

mandado de pagamento, se já houver valor depositado, antes da data 

anterior a decisão que deferiu a tutela de urgência (21/06/2016); 3) As 

ações judicias em curso, sejam as requerentes autoras ou rés, e que 

demandem quantia ilíquida, na forma prevista no art.6º, § 1º da LRF, 

deverão prosseguir no juízo no qual estiverem se processando, até a 

execução; 4) Os provimentos jurisdicionais que traduzam constrição 

patrimonial ou que versem sobre o bloqueio ou penhora de quantia ilíquida 

ou não, que impliquem em qualquer tipo de perda patrimonial das 

requerentes, ou interfira na posse de bens afetos a sua atividade 

empresarial, também deverão ser suspensos, na forma do que foi 

arrazoado acima, cabendo a este Juízo recuperacional a análise do caso 

concreto. 5) Com relação aos procedimentos arbitrais em que figurem 

como parte quaisquer das empresas devedoras, esclareço que deverão 

ser adotadas as mesmas premissas fixadas acima, ou seja, suspensão de 

todas as arbitragens nas quais já haja definição de quantias líquidas 

devidas pelas requerentes. Cumpre aqui por fim esclarecer que as 

referidas diretrizes foram mantidas em sede recursal quanto do julgamento 

do agravo de instrumento de nº 0034576-58.2016.8.19.0000, as quais, 

portanto, devem ser mantidas para o período de prorrogação. Expeça-se 

Aviso a todas as Presidências e Corregedorias de Justiça do País 

comunicando a presente decisão, de modo que repassem aos seus 

subordinados órgãos julgadores. (destaque nosso). Com efeito, pelo 

exposto acima e sem maiores delongas, DECIDO: 1- SUSPENDO o 

processo até de 180 dias úteis, ou até a realização da AGC, a contar da 

data de 15/05/2017, valendo aquele que primeiro tiver o seu termo. 2- 

Transcorrido o prazo acima, ficam desde já, as partes intimadas para se 

manifestarem, trazendo aos autos documentos hábeis (TERMO DE 

ENCERRAMENTO DE PRAZO DE SUSPENSAÕ e/ou AGC) a comprovarem a 

possibilidade do normal andamento da presente demanda. PERMANEÇAM 

os autos SUSPENSOS até ulterior deliberação. INTIMEM-SE as partes. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001160-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PERIOTO BOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Compulsando os autos verifica-se que a parte Requerente, 

após intimada a informação o endereço atualizado da parte Requerida, não 

foi intimada da data designada para a audiência de conciliação; desta 

forma, DESIGNE-SE nova conciliação, conforme pauta deste Juízo. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010203-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DE SOUZA GONCALVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERIDO)

ELETRO ENERGY MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001178-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CAMPOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001184-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011623-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1011623-26.2017.8.11.0015 REQUERENTE: NEUSA CORREIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Intime-se o autor para que EMENDE A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o extrato de consulta 
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ATUALIZADO, retirado junto aos órgãos oficiais de consulta 

(SPC/SERASA/CDL), que comprove que seu nome encontra-se 

negativado. Determino, ainda, que no mesmo prazo acima fixado, o autor 

esclareça se não existe qualquer relação jurídica com a demandada ou se 

há relação de consumo entre as partes, entretanto, desconhece a origem 

do serviço/contrato que motivou a negativação, sob pena de extinguir-se a 

ação por inépcia da inicial. Devidamente emendada, concluso para 

recebimento da inicial e análise da tutela. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA DIOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001160-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PERIOTO BOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 06/04/2018 14:00. Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY DUARTE PIVETTI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011927-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OZANA VAITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1011927-25.2017.8.11.0015 REQUERENTE: OZANA VAITES REQUERIDO: 

UNIC SORRISO LTDA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS cc LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por OZANA VAITES SILVA 

em face de UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, ambos com endereço na comarca 

de Sorriso/MT, local onde ocorreram os fatos objeto da inicial. Antes de 

qualquer outra digressão jurídica entendo imprescindível julgar a preliminar 

suscitada em audiência, inerente a INCOMPETÊNCIA DO JUIZO. Nesta 

senda, a Lei 9099/95 que rege os Juizados Especiais disciplina a 

competência em seu art. 4° que dispõe: “Art. 4º É competente, para as 

causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a 

critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação 

ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.” Logo, este Juízo é 

incompetente para processar e julgar esta demanda. Pelo exposto, diante 

da incompetência do juízo para processar o presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, III, 

da Lei 9.099/95. Considerando que, aparentemente houve equívoco na 

distribuição do feito, intime-se o patrono para, querendo, promover a 

distribuição na comarca competente. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008878-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO DIAS CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABET RODRIGUES DE OLIVEIRA GUIZELINI - ME (REQUERIDO)

ELIZABET RODRIGUES DE OLIVEIRA GUIZELINI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000420-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

do(s) Comprovante(s) de pagamento(s) apresentado(s) nos autos

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001782-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008893-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO DIAS CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

P. B. F. DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008355-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DA SILVA CABREIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. O requerido contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

requerente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. 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. Não há nos autos nenhum documento 

assinado pela reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome do 

reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte reclamante pela reclamada. Não há dúvida 

de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica do reclamante, decorrente da negativação de seu nome. O 

reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande porte. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00. Pelo exposto, julgo procedente em parte a 

pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a 

título de danos morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes. 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: 1008480-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPIA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013534-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLEOCIR MORETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004571-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011427-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010886-40.2013.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

EXTRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERRARINI & FERRARINI LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010886-40.2013.8.11.0015 EXEQUENTE: EXTRA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE FERRAMENTAS LTDA - ME EXECUTADO: FERRARINI & FERRARINI 

LTDA - EPP Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a tentativa de 

intimação da executada para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre a constrição de veículo (REANJUD) restou infrutífera, tendo em vista 

que não fora localizada no endereço constante dos autos, conforme 

certidão de Id 9675546, todavia, deve-se reputar válida a intimação 

expedida, eis que compete às partes informar nos autos a mudança de 

endereço, reputando-se válida a intimação realizada no endereço 

constante dos autos. Nesse sentido dispõe o artigo 19, § 2º da Lei 

9.099/95: “Art. 19. As intimações serão feitas na forma prevista para 

citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. § 2º As 

partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no 

curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao 

local anteriormente indicado, na ausência da comunicação.” (destaque 

nosso). Assim, DECIDO: 1. DEFIRO a restrição de circulação (restrição 

total) do veículo da executada – REB/KRONE CA123 CS27, PLACA 

JZA0856. 2. JUNTE-SE aos autos cópias da operação. 3. Após, INTIME-SE 

a exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 

9.099/95. 4. INDEFIRO, a priori, pedido de consideração da avaliação do 

bem constrito nos autos, feita através de consultas a sites de vendas de 

veículos, pelo exequente (Id 9944577). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009817-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 21/02/2018 16:30. Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002432-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 14/07/2017 10:15. Quarta-feira, 21 de Junho de 2017.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012161-87.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO ENIO ERIG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL E RESTAURANTE LONDRES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8012161-87.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: ELIO ENIO ERIG EXECUTADO: 

HOTEL E RESTAURANTE LONDRES LTDA - EPP Vistos, etc. Cumpra-se a 

decisão já proferida nos autos, expedindo-se Alvará em favor do 

exequente, para levantamento dos valores penhorados via BACENJUD em 

Mov. 2035492. Outrossim, considerando que o exequente já teve seu 

crédito adimplido através da expedição do alvará eletrônico sob o n. 

352164-8, determino a liberação da quantia REMANESCENTE descrita no 

extrato colacionado em ID. n. 9942015, em favor da parte executada 

HOTEL E RESTAURANTE LONDRES LTDA, isto através de ALVARÁ. 

Após, em nada sendo requerido no prazo de 05(cinco) dias, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002367-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RAMOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002432-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 23/02/2018 08:15. Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2018.

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-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 23/02/2018 08:30. Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012763-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIEGO DE SOUSA PRAXEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 565 de 669



Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 23/02/2018 08:45. Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001535-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA EDAD LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 23/02/2018 09:15. Segunda-feira, 22 de Janeiro de 2018.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 282222 Nr: 17186-52.2016.811.0015

 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: ALINE MANFRIN BENATTI, JULIO CESAR ESQUIVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAN AURI BERTONCELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE DA SILVA BARBOSA 

DE LIMA - OAB:16.619/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, seguindo a pauta de audiência desta Vara, foi designada 

AUDIÊNCIA PRELIMINAR, para o dia 01/11/2017, às 16:40 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 75391 Nr: 3788-87.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVIDIO ANTONIO RHODEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDINORTE - CENTRO DE REABILITAÇÃO 

AUDITIVA - AMM COM. APAR. E ACES. AUDITIVOS, CRISTINA FRACARO 

CLEMENTE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - OAB:MT - 

6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GUSTAVO 

PINHEIRO POLÔNIO (FALECIDO) - OAB:7186-B

 Vistos, etc.

1. Tendo em vista que o (a) executado (a) até o presente momento não 

quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens passíveis de penhora, consoante ordem elencada no artigo 835 do 

NCPC, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do 

inciso primeiro artigo supra.

2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação;

3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se a executado (a) 

podendo o (a) mesma apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do 

NCPC);

 4. Apresentada a defesa do (a) executado (a), certifique-se, intimando 

o(a) exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias;

5. Caso contrário, quedando-se inertes a executado (a), certifique-se e 

intime-se o(a) exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito.

6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em conta do 

executado (a), INTIME-SE o (a) exequente para que este se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO.

 Cumpra-se

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013588-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR DO NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012794-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO OLIVEIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.
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Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013379-19.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE VIEIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002707-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVARLEY DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MUNIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001901-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEIR RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011529-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002698-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILZA COELHO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001051-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON RODRIGUES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se já foram 

apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido apresentada 

INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005302-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONITA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA VITOR GIROLDO OAB - MT0019212A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDETE RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010260-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA EVARINI SOUZA 39533204168 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA FERNANDES MARANGONI OAB - MT0016574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA LUZIA DE BEZERRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 568 de 669



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013293-48.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante, VIVO S.A., aduziu OMISSÃO quanto a sentença proferida no 

id nº 6846041 que julgou procedente os pedidos condenando a parte 

Embargante no pagamento de danos morais. Em que pese os argumentos 

da parte Embargantes estes não prosperam e tem o condão de 

rediscussão do mérito. A parte Embargante aduz que a sentença 

embargada deixou de apreciar a indicação de qual linha foi objeto da 

negativação; bem como, apesar de reconhecer em sentença, que houve a 

juntada do contrato ainda decidiu favorável à parte Requerente. O cerne 

da demanda cingia-se à existência da relação jurídica entre as partes, de 

modo que o mero apontamento de número telefônico ou mesmo print 

screen unilaterais, não são hábeis a comprovar o alegado, tal como já 

decidiu a Turma Recursal do E. TJMT. No provimento jurisdicional originário 

foi reconhecido o caráter indevido da negativação que recaiu sobre o 

nome da parte Requerente; pois bem, conforme fundamentos já contidos 

na sentença proferida. Insta frisar que, na contestação de id nº 3000106 

não há qualquer contrato anexado, nem mesmo sob a forma de print 

screen; ademais, em nenhum momento da sentença embargada houve 

qualquer menção a suposto contrato jutando dos autos. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora lançada. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013056-14.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA VALENTIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013056-14.2015.8.11.0015 EXEQUENTE: VIVO S.A. EXECUTADO: VERA 

LUCIA VALENTIN Vistos, etc. 1. Tendo em vista que o executado até o 

presente momento não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a ser penhorados, consoante ordem 

elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do 

CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 3. Caso se constate 

frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar 

embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. Apresentada a defesa do 

executado, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se inerte o executado, 

certifique-se e intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito; 6. E ainda, na 

hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do executado, 

INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, conforme 

artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011475-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA ALMEIDA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO da DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA 

SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 

267, VIII do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 

9099/95). Publique-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se 

com as baixas e anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000883-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000883-09.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CLODOALDO PIACENTINI 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Dispensada a apresentação 

de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Diante da ausência de questões preliminares, julgo o mérito. O autor 

sustenta que mesmo após ter cancelado quatro linhas telefônicas em 

30.05.2016 que possuía com a requerida, três linhas foram canceladas, no 

entanto, a linha referente ao número 066 8432-8201 continuou sendo 

cobrada por 4 meses mediante débito em conta, razão pela qual pugna 

pelo cancelamento definitivo da linha, restituição das quantias pagas e 

indenização por danos morais. A requerida, em defesa, sustenta a 

inexistência de ato ilícito e pugna pela improcedência da ação (id. 

7824730, p.1). A tutela de urgência foi deferida no id. 4642160. O caso é 

de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida, demonstrar a legitimidade dos 

débitos discutidos, até porque efetivou cobranças na conta corrente do 

autor. Embora tenha a ré apresentado telas sistêmicas do sistema interno, 

esta não provou a licitude das cobranças efetivadas no caso em questão, 

visto que não apresentou os protocolos indicados pelo autor com o 

registro das ligações telefônicas de atendimento, tampouco a utilização 

dos serviços na linha telefônica 066 8432-8201 durante os meses de 

junho a novembro do ano de 2016. Em razão do deferimento da inversão 

do ônus da prova, a incumbência de comprovar a legitimidade das 

cobranças apontadas é da empresa ré, face a hipossuficiência técnica do 

consumidor. Ademais, há evidente verossimilhança nas alegações do 
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autor de que cancelou os quatro serviços citados com a ré em 30.05.2016 

diante da juntada do contrato de compra e venda de equipamento 

celebrado com a Claro na mesma data (id. 4620146). Ante da inexistência 

da regularidade das cobranças do plano de telefonia após o período de 

30.05.2016, os descontos realizados na conta corrente do autor 

mostraram-se indevidos, ensejando a respectiva reparação pela latente 

falha na prestação dos serviços da empresa de telefonia ré. Partindo 

desse contexto, observo que os abatimentos realizados pela reclamada 

na conta corrente do autor foram indevidos, portanto, o cancelamento 

definitivo do contrato é a medida que se impõe, restando configurada a 

ilicitude na conduta da reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto 

os danos advindos desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e 

o prejuízo moral experimentado pelo reclamante. Além disso, não é demais 

enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do 

ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

sacramenta a procedência dos pedidos contidos na exordial ante a inércia 

da parte reclamada. Desta forma, verificada a existência da obrigação de 

indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do 

“quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, decorrente 

das cobranças indevidas realizadas na conta corrente do autor por falha 

na prestação de serviços da requerida, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Diante do exposto, ratifico a tutela de urgência deferida no id. 

4642160 e JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do 

CPC para: a) DECLARAR inexistentes os débitos discutidos nos autos; b) 

CONDENAR a requerida em obrigação de fazer consistente no 

cancelamento definitivo da linha 066 8431-8201 no prazo de 15 (quinze) 

dias, a partir da ciência da decisão, devendo abster-se de realizar novas 

cobranças sob a mesma rubrica sob pena de multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), nos termos do artigo 536, § 1º do CPC; c) CONDENAR 

a requerida a restituir, em dobro, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 

com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e 

acrescido juros legais de 1% ao mês, a contar da citação; e, d) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês contar do evento danoso, e correção monetária pelo 

INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em 

custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro 

a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004352-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONES MOURA DO VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1004352-63.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARCONES MOURA DO VALE 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Dispensado o relatório a 

teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com 

base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A parte reclamante 

sustenta, em síntese, que teve seu nome novamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pelo Banco requerido, mesmo após o trânsito em 

julgado de sentença proferida no processo nº. 

8010331-86.2014.8.11.0015 de competência deste Juizado que condenou 

o requerido à indenização por danos morais por negativação anterior, de 

forma que pleiteia a declaração de inexistência de débito, cancelamento 

definitivo da restrição de seu CPF e danos morais. Por sua vez, a 

reclamada suscitou as preliminares de coisa julgada material e ausência 

de interesse de agir, requerendo, no mérito, a improcedência da ação (id. 

8080805). De início, rejeito a preliminar de coisa julgada material suscitada 

pela ré, vez que o objeto desta ação se revela distinto do objeto do 

processo nº. 8010331-86.2014.8.11.0015 que diz respeito a uma dívida no 

valor de R$ 155,06 (cento e cinquenta e cinco reais), vinculada ao 

contrato com final 48558, cujo vencimento se dava em 12.08.2013 e foi 

incluída no SPC/SERASA em 27.01.2014 (id. 2310902). Por sua vez, a 

inscrição questionada nestes autos tem como valor da dívida R$ 381,44 

(trezentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos), vinculada 

ao contrato com final 5055498, com data de vencimento em 12.08.2013 e 

foi incluída no SPC/SERASA somente em 04.10.2014. Assim sendo, resta 

claro que o nome do autor não foi reinserido nos órgãos protetivos em 

função da mesma dívida apreciada no bojo do processo nº. 

8010331-86.2014.8.11.0015, mas de pendência financeira divergente, de 

modo que não há o que se falar sobre coisa julgada diante da ausência de 

identidade do objeto da ação. De igual forma, não acolho a preliminar de 

ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita, primeiro 

porque não se cuida de rediscussão de matéria objeto de coisa julgada 

material, conforme fundamentação acima, segundo levando-se em 

consideração que se o autor ingressou com esta ação, é porque há 

interesse na obtenção da prestação jurisdicional e, além disso, é possível 

a obtenção de melhora em sua situação anterior ao processo. Analisadas 

as questões preliminares, passo ao exame do mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Isto 

porque, em que pese às alegações da reclamada de que a restrição seria 

decorrente de operações contratadas pelo autor, a instituição financeira 

apenas demonstrou que o autor já possuiu conta corrente com a ré, 

porém, não demonstrou que foi o autor que contraiu o débito inscrito nos 

órgãos protetivos, enfim, não acostou nos autos qualquer elemento de 

prova que atestasse a regular contratação do suposto débito. Não 

logrando êxito a empresa promovida em comprovar a relação subjacente 

e, nesta linha, que a inscrição estava calcada no inadimplemento da 

obrigação inscrita no SPC/SERASA assumida pela parte autora, deve o 

débito discutido ser declarado ilegal. Partindo desse contexto, observo 

que a inscrição do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito é indevida, portanto, a exclusão do nome do rol de inadimplentes é 

a medida que se impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da 

reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto os danos advindos 

desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral 

experimentado pela reclamante. Desta forma, verificada a existência da 

obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a 

respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, decorrente 

da inclusão indevida do nome/CPF no cadastro de proteção ao crédito, a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I 

do CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos no 

valor de R$ 381,44 (trezentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro 

centavos), devendo o nome do autor ser retirado de forma definitiva dos 

órgãos de proteção ao crédito; b) CONDENAR a requerida ao pagamento 

de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento 

danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 
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do STJ); e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito, 

para que procedam com a exclusão do nome da parte Requerente do rol 

de inadimplentes referente ao débito discutido nos presentes autos acima 

especificado. Inexiste condenação em custas processuais e honorários 

nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004697-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S B REZENDE BATERIAS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1004697-29.2017.8.11.0015 REQUERENTE: S B REZENDE BATERIAS - EPP 

REQUERIDO: VANDERLI DA SILVA Vistos etc. Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei 9.099/95 Cuida-se de ação de ação de 

cobrança, sendo que, consoante id. 8303396, p.1, a parte requerente 

pugna pela desistência da ação decorrente do falecimento da parte 

autora. Decido. Desta forma, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte requerente e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Defiro o pedido de gratuidade da justiça. Após o 

trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE DE PEDIATRIA DO NORTE MATOGROSSENSE S/S 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS OAB - MT0016888A (ADVOGADO)

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT0014698A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINOP PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001127-69.2016.8.11.0015 REQUERENTE: SOCIEDADE DE PEDIATRIA DO 

NORTE MATOGROSSENSE S/S REQUERIDO: SINOP PRESTADORA DE 

SERVICOS LTDA - ME Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 

38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos 

que a parte Requerente postulou pela desistência da presente demanda 

caso a citação via AR retornasse negativa em audiência de conciliação 

(id. 10254480). Consultando os autos, verifica-se que a correspondência 

foi devolvida sem a citação do requerido (id. 11410666), de forma que 

acolho o pedido da autora formulado em audiência. Não havendo, portanto, 

qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013798-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013798-05.2016.8.11.0015 REQUERENTE: CARLA ALVES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a 

parte Requerente não compareceu à audiência de conciliação (id. 

9967686), apesar de devidamente intimada no momento da distribuição da 

demanda. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex positis, EXTINGO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO 

eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002811-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CARLOS ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002811-92.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JOEL CARLOS ALVARENGA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Narra a parte autora que vem sofrendo 

abatimentos indevidos no valor de R$ 21,11 (vinte e um reais e onze 

centavos) em sua aposentaria, vez que não realizou a contratação de 

empréstimo consignado no valor de R$ 515,75 com o banco requerido, de 

modo que pleiteia a declaração de inexistência de débito, cancelamento 

dos descontos indevidos, restituição de quantias pagas e danos morais. 

Em contestação, a ré argumenta que não possui legitimidade para figurar 

no polo passivo e, no mérito, pugna pela improcedência da ação (id. 

7236894). Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Banco Itaú BMG 

Consignado S.A pois pelo simples acesso ao site do Banco BMG por meio 

do link https://www.bancobmg.com.br/site ao clicarmos na opção “para 

você” consta uma variedade de produtos e serviços disponíveis ao 

consumidor, dentre os quais “itaú bmg consignado”, destinado a 

servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS que buscam 

“crédito fácil e rápido no BMG”. Logo, é incontestável que o Itaú BMG 

Consignado é instituição financeira que, aliada ao Banco BMG, integra uma 

mesma rede, cuja nomenclatura é de somenos: joint venture, associação 

de empresas, sociedade de empresas, holding, líder, grupo econômico, 

parceiras, coligadas, conglomerado etc. Com efeito, a tese de que o 

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO não integra o mesmo conglomerado 

financeiro que o BANCO BMG, na perspectiva do consumidor, é uma 

verdadeira falácia, quanto mais quando assim se apresentam, obviamente 

no intuito de vender seus produtos, razão pela qual deve a ré responder 

solidariamente pelos abatimentos indevidos na aposentadoria da parte 

autora, a afastar a tese da ilegitimidade alegada e ora reiterada. Diante 
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disso, resta afastada a questão preliminar. Previamente, cumpre destacar 

que a relação de direito travada entre as partes constitui relação de 

consumo, a ser decidida conforme disciplina o Código de Defesa do 

Consumidor, sendo, portanto, plenamente cabível a inversão do ônus da 

prova, em razão da hipossuficiência técnica da parte reclamante. O pedido 

inicial deve ser julgado parcialmente procedente. Da análise do caso em 

concreto verifica-se não haver restado demonstrado, nem mesmo 

minimamente, que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo 

com o Banco/réu, a fim de justificar qualquer desconto em sua folha de 

pagamento. O Banco reclamado não juntou aos autos contrato ou qualquer 

outro documento a demonstrar que fora contratado o empréstimo com a 

autora, nem mesmo um extrato ou comprovante que referido valor tivesse 

sido creditado em favor da parte reclamante, ou ainda, o número da conta 

corrente onde fora depositado o numerário. De sorte que, competia a 

empresa reclamada comprovar que houve uma contratação, ou seja, que 

a parte autora usufruiu da quantia ou que a teve disponibilizada, contudo 

não apresentou nenhuma prova concreta. Inegável, portanto, que o 

desconto da parcela na folha de pagamento do autor comprometia o seu 

orçamento, gerando transtornos, o que, sem dúvida ultrapassa aquilo que 

se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida 

moderna, restando configurado o abalo moral. Desta forma, a teor do 

contido em seu artigo 14 do CDC, a responsabilidade de a reclamada em 

indenizar a autora é objetiva, independente de culpa, devendo apenas ser 

demonstrado o nexo de causalidade entre a ação e o prejuízo causado. 

Assim, faz jus a parte reclamante à declaração de inexigibilidade de 

débito, assim como à indenização por danos morais. Nesse sentido, segue 

decisão análoga do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS DOS 

PROVENTOS DA APOSENTADORIA - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - 

ATO ILÍCITO - RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA - REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO - DANO MORAL - VALOR RAZOÁVEL - VERBA 

HONORÁRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os descontos 

indevidos realizados pela instituição financeira configuram a falha na 

prestação do serviço. A exigência de prova de dano moral se satisfaz 

com a demonstração do abalo causado ao acervo de direitos da autora, 

especialmente por subtrair-lhe valores sem nenhuma justificativa. Na 

fixação do valor da condenação leva-se em conta a condição econômica 

da vítima e do ofensor; busca-se uma compensação ou satisfação moral a 

ser dada por aquilo que o agente fez ao prejudicado, bem como tem 

caráter de pena, a demonstrar que o ordenamento jurídico, como um todo, 

reprova o ato do ofensor e se preocupa com o ofendido.” (Ap, 

98556/2011, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 07/03/2012, Data da publicação no DJE 20/03/2012) 

Portanto, configurado o dano moral, resta analisar o quantum devido. 

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. De 

acordo com os comentários acima, arbitro a verba a título de dano moral 

pelos descontos indevidos ocorridos na aposentadoria do promovente em 

R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais). Por fim, INDEFIRO o pedido de 

restituição de quantia decorrente dos descontos na aposentadoria do 

autor, nos termos do art. 330, inciso II, do CPC, pois não há especificação 

do quantum devido sob esta rubrica na peça exordial, não sendo possível 

que este magistrado quantifique o dano material sofrido pela parte autora, 

já que tal incumbência é da própria promovente que deveria ter realizado 

pedido certo e determinado, na forma dos artigos 322 e 324, do CPC. Ex 

positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para a) DECLARAR a inexigibilidade do empréstimo no valor 

de R$ 515,75 (quinhentos e quinze reais e setenta e cinco centavos); b) 

CONDENAR o banco requerido em obrigação de fazer para que proceda 

ao cancelamento do contrato no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da 

ciência da decisão, devendo abster-se de realizar novos descontos na 

folha de pagamento da aposentadoria do autor referente ao contrato nº. 

15776505020, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

nos termos do artigo 536, § 1º do CPC; c) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos 

reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o 

arbitramento (Súmula 362 do STJ) e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita ao autor. 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. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON VITORIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RONDON SILVA OAB - MT0019519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000994-90.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ILSON VITORIANO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que a demanda não pode tramitar junto ao 

JEC. Há incompetência deste juízo pois o autor na peça inicial e em 

impugnação requer o deferimento de danos e materiais e morais no 

patamar acima de 40 salários mínimos, restando incompetente a tramitação 

do feito no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. O Código de Processo 

Civil é claro ao dispor que ao estipular o valor da causa deve-se 

considerar a cumulação dos pedidos, nestes termos: Art. 292. O valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação 

em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles; Assim, esta demanda é incompatível com o rito 

especial já que além de apresentar erro no valor da causa, a real 

pretensão material diverge do artigo 3º. Da Lei 9.099, segundo o qual é 

inadmissível o prosseguimento em Juizado Especial de processo que 

tenha valor da causa superior a 40 salários mínimos. Registre-se que é 

permitida a extinção do processo sem julgamento do mérito neste caso, 

ainda que sem nenhuma manifestação do réu neste sentido. Inviável, 

portanto, a tramitação deste feito junto ao JEC. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no 

artigo no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias, observadas as formalidades legais. PROCEDA-SE 

com a RETIFICAÇÃO do VALOR DA CAUSA para fazer nela constar a 

importância de R$ 62.914,50 (sessenta e dois mil e novecentos e quatorze 

reais e cinquenta centavos). Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003282-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEYVID CLAUDIOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO GALLINA OAB - MT20026/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1003282-11.2017.8.11.0015 REQUERENTE: DEYVID CLAUDIOS VIEIRA 
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REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo (id. 8324487). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da 

análise atenta dos autos verifico que referido acordo fora pactuado em 

termos contra os quais não transponho óbice. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, 

posto que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. “Ex 

positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado pelas partes para 

que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que dispõe 

o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo com julgamento de mérito. Sem custas ou despesas 

processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da presente, 

proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as anotações 

de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, expedindo o 

competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013386-74.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JESSICA SAMARA KENSI 

REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos etc. Dispensado 

o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

O caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito no valor R$ 43,51 

(quarenta e três reais e cinquenta e um centavos), referente ao contrato 

nº. 02040602668603 e danos morais. Por sua vez, a reclamada alega a 

ocorrência de conexão e, ao final, pugna pela improcedência da ação (id. 

8104778). De início, rejeito a preliminar arguida de conexão deste 

processo com os autos nº 8013387-59.2016.811.0015, em razão da 

diferença dos números dos contratos e dos valores das dívidas, de modo 

que não há identidade de pedido, requisito essencial para reconhecer a 

conexão, impondo-se, assim, o julgamento separado das ações. 

Analisando os autos verifica-se que o requerido não acostou nos autos 

qualquer documento assinado pela autora, gravação telefônica 

demonstrando a contratação ou renegociação de débitos, tampouco 

cópias dos documentos pessoais do autor fornecidas por ocasião da 

celebração do contrato que originou o débito. Assim, insta registrar, que 

incumbia à requerida refutar o pleito da parte promovente, apresentando 

fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, o 

que não feito. Ademais, o risco por realizar referida negociação (sem a 

conferência de documentos pessoais) deve ser suportado única e 

exclusivamente pela empresa fornecedora de serviços. Sendo, portanto, 

sua responsabilidade, objetiva (artigos 14 e 22 do CDC). Além disso, não é 

demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a 

inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o 

que somente confirma a procedência do pedido para ver declarada a 

inexistência dos débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a 

validade da cobrança, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de 

inexistência da dívida e exclusão do nome da autora do SPC/SERASA. No 

entanto, no que tange ao dano moral, este é improcedente. Isto porque, 

conforme se infere de extrato juntado pela própria autora no id. 2268216, 

p. 1-2, há restrições preexistentes à época da inscrição realizada pela 

requerida em 26.09.2013, pois nota-se diversas outras inscrições 

efetivadas em 01.02.2013, 03.02.2013, 12.08.2013 e 18.02.2013, de forma 

que se mostra incabível a indenização por danos morais no caso, 

conforme entendimento da Súmula 385 do STJ. Neste sentido, a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. 1. Constatada a 

preexistência de legítima inscrição, impõe-se reconhecer que, não 

obstante o ato ilícito praticado pela apelante, tal ato não poderia atingir a 

dignidade da apelada para fins indenizatórios. 2. Dano moral não 

caracterizado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-RR - AC: 

0010109009018, Relator: Des. ALMIRO PADILHA, Data de Publicação: DJe 

30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS 

INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A Súmula n. 

385 do STJ dispõe que em havendo prévios registros desabonadores de 

crédito no nome do consumidor, e não demonstrando este que tais 

anotações são indevidas, descabe indenização por dano moral em 

decorrência de novo registro, ainda que também indevido, porquanto a 

única providência possível é o cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 

08020540720118120002 MS 0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. 

Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 22/02/2016). Ademais, insta consignar que a 

ausência de notificação prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito não configura dano moral quando preexistente restrição válida. 

Neste sentido, a jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

CONTRATO APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO 

CONFIGURA DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO 

VÁLIDA. PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Logo, aplicando-se os julgados supracitados, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar inexistente 

o débito no valor R$ 43,51 (quarenta e três reais e cinquenta e um 

centavos), vinculado ao contrato nº. 02040602668603, e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013387-59.2016.8.11.0015 REQUERENTE: JESSICA SAMARA KENSI 

REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos etc. Dispensado 

o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. 

O caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito no valor R$ 169,67 (cento 

e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), referente ao 
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contrato nº. 0207700590249 e danos morais. Por sua vez, a reclamada 

suscitou preliminar de necessidade de tramitação em segredo de justiça e, 

ao final, pugna pela improcedência da ação (id. 8060386). De início, rejeito 

a decretação de segredo de justiça nestes autos, vez a juntada dos 

extratos bancários da conta corrente da autora constitui prova que não 

ofende direitos da personalidade da autora, bem assim tal documento não 

contém informações de cunho íntimo. Passo ao exame do mérito. 

Analisando os autos verifica-se que o requerido acostou documentação 

para abertura de corrente em nome da autora e respectivo cadastro no 

órgão interno, porém, verifica-se a inconsistência dos dados informados 

na abertura da conta corrente com as informações constantes na peça 

exordial, eis que o endereço, RG e assinaturas apostas no documento 

pessoal e no contrato acostado são divergentes do que consta na petição 

inicial, do que ressai a verossimilhança das alegações da autora. Assim, 

insta registrar, que incumbia à requerida refutar o pleito da parte 

promovente, apresentando fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito alegado na inicial, o que não feito. Além disso, não é demais 

enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do 

ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

confirma a procedência do pedido para ver declarada a inexistência dos 

débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da cobrança, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte requerente 

foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de inexistência da dívida 

e exclusão do nome da autora do SPC/SERASA. No entanto, no que tange 

ao dano moral, este é improcedente. Isto porque, conforme se infere de 

extrato juntado pela própria autora no id. 2268216, p. 1-2, há restrições 

preexistentes à época da inscrição realizada pela requerida em 

26.09.2013, pois nota-se diversas outras inscrições efetivadas em 

01.02.2013, 03.02.2013, 12.08.2013 e 18.02.2013, de forma que se mostra 

incabível a indenização por danos morais no caso, conforme entendimento 

da Súmula 385 do STJ. Neste sentido, a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. 

ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SÚMULA 385 DO STJ. 1. Constatada a preexistência de legítima inscrição, 

impõe-se reconhecer que, não obstante o ato ilícito praticado pela 

apelante, tal ato não poderia atingir a dignidade da apelada para fins 

indenizatórios. 2. Dano moral não caracterizado. 3. Recurso conhecido e 

parcialmente provido.(TJ-RR - AC: 0010109009018, Relator: Des. ALMIRO 

PADILHA, Data de Publicação: DJe 30/08/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. 

PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 

DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. A Súmula n. 385 do STJ dispõe que em havendo prévios 

registros desabonadores de crédito no nome do consumidor, e não 

demonstrando este que tais anotações são indevidas, descabe 

indenização por dano moral em decorrência de novo registro, ainda que 

também indevido, porquanto a única providência possível é o 

cancelamento deste. (TJ-MS - APL: 08020540720118120002 MS 

0802054-07.2011.8.12.0002, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data 

de Julgamento: 16/02/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/02/2016). Ademais, insta consignar que a ausência de notificação 

prévia da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito não configura dano 

moral quando preexistente restrição válida. Neste sentido, a 

jurisprudência: “RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONTRATO 

APRESENTADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO CONFIGURA 

DANO MORAL QUANDO PREEXISTENTE RESTRIÇÃO VÁLIDA. 

PRETENSÃO RECURSAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 111009820168110004/2017, 

Turma Recursal Única, julgado em 21.02.2017, publicado no DJE em 

21.02.2017) Logo, aplicando-se os julgados supracitados, o pedido de 

reparação por danos morais é improcedente. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar inexistente 

o débito no valor R$ 169,67 (cento e sessenta e nove reais e sessenta e 

sete centavos), referente ao contrato nº. 0207700590249, e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8013311-35.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ISMAEL DE ANDRADE 

REQUERIDO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Vistos 

etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Previamente, cumpre destacar que a 

relação de direito travada entre as partes constitui relação de consumo, a 

ser decidida conforme disciplina o Código de Defesa do Consumidor, 

sendo, portanto, plenamente cabível a inversão do ônus da prova, em 

razão da hipossuficiência técnica da parte reclamante. A parte reclamante 

alega que apesar de ter quitado todas as parcelas de um consórcio 

firmado com a reclamada até 14.10.2015, não foi efetivada a quitação de 

uma das parcelas no valor de R$ 592,74 (quinhentos e noventa e dois 

reais e setenta e quatro centavos), com vencimento em 21.09.2015, 

conforme extrato do SPC/SERASA coligido aos autos (id. 2267533, p.1), 

de forma que pleiteia o desbloqueio dos boletos subsequentes para 

pagamento e indenização por danos morais. Em contestação, a reclamada 

suscitou preliminar de ausência de interesse processual. No mérito, 

ressaltou que não havia recebido a contraprestação correspondente à 

parcela com vencimento em 21.09.2015, tendo sido repassado pela 

assessoria ao autor em 30.10.2015 a informação de que o pagamento 

desta parcela foi feito, porém, não foi contabilizado por um erro no número 

da ré da linha digitável do boleto, logo, a ré não restou ciente do 

pagamento, sustentando, ao final, culpa exclusiva de terceiro e 

improcedência da ação(id. 7989060). De início, não acolho a preliminar 

suscitada pela parte ré, primeiro porque não se cuida de discussão sobre 

a contemplação ou não da cota do consórcio, mas sim de negativação 

indevida, segundo levando-se em consideração que se o autor ingressou 

com esta ação, é porque há interesse na obtenção da prestação 

jurisdicional e, além disso, é possível a obtenção de melhora em sua 

situação anterior ao processo. Superada a questão preliminar, passo ao 

exame do mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a licitude da inscrição do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, incumbência que lhe 

seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. 

Diante desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a licitude da 

inscrição do nome da parte autora no SPC/SERASA, ônus que não se 

desincumbiu. É dizer: não trouxe a requerida qualquer elemento que 

pudesse impugnar as alegações da autora de que foi vítima inscrição 

irregular nos órgãos protetivos por dívida já quitada. Insta consignar que 

embora alegue a autora ter havido culpa exclusiva de terceiro, não há 

lastro probatório suscetível de reconhecer a excludente de 

responsabilidade, pois, se houve erro no número do boleto emitido para 

pagamento da parcela com vencimento em 21.09.2015, este erro é 

imputado à requerida que possui o dever de zelar pelo seu sistema 

interno, não podendo tal inconsistência acarretar ônus ao consumidor ou 

terceiro. Nesta linha, restou incontroverso nos autos a comprovação do 

nexo causal entre a inscrição indevida nos órgãos protetivos do nome do 

autor por conduta da reclamada em virtude de dívida já liquidada, sendo a 

declaração de inexigibilidade do débito objeto da ação e o desbloqueio dos 

boletos pendentes do consórcio as medidas que se impõem. Por sua vez, 

em relação aos danos morais entendo serem cabíveis ao caso em apreço, 

visto que a situação retratada nos autos ultrapassa a barreira do mero 

aborrecimento. No mesmo sentido, a jurisprudência: REPARAÇÃO DE 
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DANOS. CONSÓRCIO. EXCLUSÃO DO CONSORCIADO COM RELAÇÃO A 

COTA 282 EM RAZÃO DE PARCELA PAGA. ERRO NA LEITURADO 

CÓDIGO DE BARRAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71002281863, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge 

Simões Neto, Julgado em 07/10/2009, publicado em 14.10.2009) RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DO CARTÃO DE 

CRÉDITO QUITADA COM USO DE CÓDIGO DE BARRAS. PAGAMENTO 

EFETUADO NA LOTÉRICA. DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÓDIGOS DO 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO E DO BOLETO. ERRO NA LEITURA DO 

CÓDIGO DE BARRAS QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CONSUMIDOR. 

EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO RESTRITIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MULTA DIÁRIA ARBITRADA 

EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. INSCRIÇÃO EFETUADA PELA DEMANDADA 

ANTERIOR AS DEMAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$ 4.000,00 QUE NÃO COMPORTA READEQUAÇÃO, POIS 

ARBITRADO AQUÉM DOS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS 

RECURSAIS CÍVEIS EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA CONFIRMADA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005521232, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 28/07/2015, publicado em 

30.07.2015). Portanto, configurado o dano moral, resta analisar o quantum 

devido. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa, a indenização por danos 

morais, decorrente da inscrição do nome/CPF do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, a quantia de R$ 3.000 (três mil reais). Ante o exposto, 

acolho a pretensão deduzida na inicial, e JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte reclamante para: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito referente 

à parcela R$ 592,74 (quinhentos e noventa e dois reais e setenta e quatro 

centavos), vencida em 21.09.2015; b) CONDENAR a requerida em 

obrigação de fazer para que proceda ao desbloqueio do carnê de 

pagamento do consórcio no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da ciência 

da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

nos termos do artigo 536, § 1º do CPC; c) CONDENAR a parte reclamada 

ao pagamento da quantia de R$ 3.000 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, 

bem como a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que procedam 

com a exclusão do nome da parte Requerente do rol de inadimplentes 

referente ao débito discutido nos presentes autos acima especificado. 

Proceda-se à correção do valor da causa para que passe a constar a 

quantia de R$ 19.080 (dezenove mil reais e oitenta centavos), que 

corresponde a quantia pretendida pelo autor por danos morais. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase, em razão do disposto no artigo 55, parágrafo 

único, da Lei n.º 9.099/95. Após, com o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000844-12.2017.8.11.0015 REQUERENTE: GILBERTO DANTAS DA SILVA 

REQUERIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

COELBA Vistos etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de outras 

provas em audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido. Diante da inexistência de questões 

preliminares, passo a julgar o mérito. O autor sustenta que mesmo após já 

ter demandado judicialmente em face da ré por negativação indevida (id. 

4627922, p. 5/9), veio a ter seu nome novamente inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito pela concessionária ré pelos valores de R$ 61,49 

(sessenta e um reais e quarenta e nove centavos) e R$ 66,77 (sessenta e 

seis reais e setenta e sete centavos) de forma indevida (id. 467922, p.13), 

de forma que pleiteia a correspondente indenização. Por sua vez, a ré 

sustenta a legitimidade do débito e improcedência da ação (id. 6760237). O 

caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da 

parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida, demonstrar a legitimidade do 

débito discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Ressai dos autos a ausência de provas de que o autor 

efetivamente tenha contratado com ré para prestação de serviços de 

energia elétrica, não tendo sido acostado qualquer elemento probatório, 

sendo que poderiam ser os dados fornecidos pelo autor na abertura do 

cadastro, características da unidade consumidora, histórico de consumo, 

gravações telefônicas, dentre outras provas que a ré tem acesso. Em 

razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de 

comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e 

a legalidade das restrições apontadas é da empresa ré, face a 

hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados ao contrato inscrito nos órgãos 

restritivos são inexigíveis, não podendo impor ao consumidor a produção 

de prova ou contraprova de fato negativo. Não é demais ressaltar que a 

concessionária promovida responde de forma objetiva pelos danos 

causados quando atuam na prestação de serviços ao consumidor, de 

acordo com o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal que assim 

prescreve: Art. 37, § 6º. “As pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos 

que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 

Ainda, de rigor aplicar no caso subjudice a Súmula nº. 22 da Turma 

Recursal Única deste Estado que assim estabelece: A inserção indevida 

do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito 

gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." Partindo desse contexto, observo que as inscrições do 

nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito são indevidas, 

portanto, a exclusão do nome do rol de inadimplentes é medida que se 

impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que 

apontam serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto 

o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pelo 

reclamante. Além disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê nos 

autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 

6º, inciso VIII, do CDC, o que somente sacramenta a procedência dos 

pedidos contidos na exordial ante a inércia da parte reclamada. Desta 

forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte 

requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 
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condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais, decorrente da inclusão indevida do 

nome/CPF no cadastro de proteção ao crédito, a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais). Ademais, rejeito o pedido de restituição de quantias pagas 

no valor de R$ 256,52 (Duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e 

dois centavos), pois não há prova de que o autor quitou as faturas 

inscritas nos órgãos de restrição ao crédito, elemento essencial para que 

haja a restituição, de acordo com o artigo 42, parágrafo único, do CDC. Por 

fim, rejeito o pedido de cancelamento de protesto em nome do autor, vez 

que não há evidências de que o nome do promovente encontra-se 

protestado em razão dos débitos ora discutidos. Diante do exposto, 

ratifico a tutela de urgência deferida no id. 4633910 e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR 

inexistentes os débitos discutidos nos autos, nos valores de R$ 61,49 

(sessenta e um reais e quarenta e nove centavos) e R$ 66,77 (sessenta e 

seis reais e setenta e sete centavos); b) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do 

evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao 

crédito, para que procedam com a exclusão do nome da parte Requerente 

do rol de inadimplentes referente ao débito discutido nos presentes autos 

acima especificado. Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000375-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANGELA VANDRESEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIVATE BRANDS COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000375-97.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MARIANGELA VANDRESEN 

REQUERIDO: PRIVATE BRANDS COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação (id. 9885327), apesar de 

devidamente intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece 

o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO 

eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011254-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POUSADA QUINTA DOS QUINTAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8011254-44.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ANDREIA MONICA BRITEZ 

REQUERIDO: POUSADA QUINTA DOS QUINTAIS LTDA - ME Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente não 

compareceu à audiência de conciliação (id. 9885327), apesar de 

devidamente intimada para comparecimento ao ato. Estabelece o art. 51, I 

da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003167-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1003167-87.2017.8.11.0015 REQUERENTE: IVONETE BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório a 

teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com 

base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Em sua inicial, a parte 

reclamante sustenta, em síntese, que teve seu nome inscrito no serviço de 

proteção ao crédito indevidamente, pois embora tenha contratado 

empréstimo com a ré, a parcela objeto da restrição foi adimplida, razão 

pela qual pleiteia a declaração de inexistência de débito e danos morais. 

Por sua vez, a reclamada suscitou as preliminares de ausência de 

interesse agir e inépcia da ação por ausência do comprovante de 

pagamento e ausência de juntada do extrato de restrição, por sua vez, no 

mérito, alegou que o valor inscrito é devido e inadimplido, pugnando pela 

improcedência da ação (id. 7289808). Não acolho a preliminar de interesse 

de agir, pois se a parte autora ingressou com esta ação, é porque há 

pretensão resistida pela ré, há igualmente interesse da autora na obtenção 

da prestação jurisdicional e, além disso, é possível a obtenção de melhora 

em sua situação anterior ao processo. De igual modo rejeito a preliminar de 

inépcia da petição inicial pois há comprovante de pagamento acostado no 

id. 5541760, p. 1 e comprovante da existência da restrição impugnada no 

id. 5541768, p.1. Superadas as questões preliminares, passo ao exame do 

mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade da parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 

Da análise dos autos verifico que a requerida não se desincumbiu do ônus 

de comprovar a ausência de pagamento da parte autora da parcela com 

vencimento em 09.03.2016, vez que não juntou qualquer prova nos autos 

apta a afastar a pretensão da autora. Ressai do id. 5541760, p. 1 que o 

comprovante de depósito na conta corrente da autora, embora 

parcialmente ilegível, indica a ocorrência de depósito em 09.03.2016 no 

valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), quantia possível de 

quitar a parcela do empréstimo no valor de R$ 199,20 (cento e noventa e 

nove reais e vinte centavos), logo, caberia à ré demonstrar que tal quantia 

não serviu para quitar a parcela ou foi insuficiente, ônus que não se 

desvencilhou. Em resumo: a requerida não trouxe qualquer elemento hábil 

para comprovar a regularidade da anotação negativa, pois os dados 

concretos visando comprovar a contratação dos serviços e justificar o 

débito são acessíveis pela reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a 

pretensão da reclamante. Não logrando êxito a empresa promovida em 

comprovar o inadimplemento da obrigação pecuniária assumida pela parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 576 de 669



autora, deve débito discutido ser declarado ilegal. Partindo desse 

contexto, observo que a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito realizada em 17.05.2016 é indevida, portanto, a 

exclusão do nome do rol de inadimplentes é a medida que se impõe, 

restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que apontam 

serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto o nexo 

causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pela reclamante. 

Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela 

parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser 

estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, tenho como sensata e 

justa, a indenização por danos morais, decorrente da inclusão indevida do 

nome/CPF da parte autora no cadastro de proteção ao crédito, a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente 

os débitos discutidos nos autos no valor de R$ 199,20 (cento e noventa e 

nove reais e vinte centavos); e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento 

de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento 

danoso, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 

do STJ). EXPEÇA-SE ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que 

procedam com a exclusão do nome da parte Requerente do rol de 

inadimplentes referente ao débito discutido nos presentes autos acima 

especificado. Inexiste condenação em custas processuais e honorários 

nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010311-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEGREIROS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERCILIO MARTINI JUNIOR OAB - MT0019230A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É 

a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 
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espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 4.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização 

do Dano Moral. Revista Jurídica da Universidade de Franca,1999, 

pp.123-126 [2] 5ª ed., pp.108-109
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 
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MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta que não há comprovação de aludidos danos morais. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão 

do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não 

trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, 

invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Apenas para situar a questão, a 

requerente ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS, alegando que adquiriu uma batedeira da marca Arno, fabricado 

pela, no valor de R$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais). Aduz 

que o produto apresentou vício, e após fazer reclamação junto ao 

PROCON, foi dito pela Requerida que haveria a restituição dos valores 

pagos pelo produto ao autor O requerente fez todo o procedimento 

necessário para que ocorrência da referida restituição, contudo, alega 

que não obteve êxito e os reparos não foram realizados. . Pugna então, 

pela restituição do montante pago pelo aparelho, e indenização de cunho 

moral. Em relação à preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA da Reclamada 

para responder aos termos da presente demanda, aduzindo, para tanto, 

que não é responsável pelo suposto ilícito praticado em desfavor da 

requerente, ressalto que o instituto da SOLIDARIEDADE previsto no Código 

de Defesa do Consumidor, possibilita que o consumidor escolha em face 

de quem pretende demandar, ou mesmo, demande em face de todos os 

envolvidos na relação consumerista, entre os quais a eventual 

condenação será cumprida. O artigo 7º, parágrafo único, do CDC dispõe 

que: “Art. 7º (omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, 

todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos 

nas normas de consumo.” E no mesmo sentido o C. STJ já se posicionou: 

“(...)Respondem solidariamente pela indenização todos os responsáveis 

pelo acidente de consumo, inclusive os terceiros que prestaram serviço 

mediante contratação. (STJ - REsp: 686486 RJ 2004/0129046-5, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/04/2009, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2009) Posto isso, 

REJEITO A PRELIMINAR ventilada pela Reclamada. Ainda, suscitando a 

PRELIMINAR de MATÉRIA DE MAIOR COMPLEXIDADE com necessidade de 

PROVA TÉCNICA, e no mérito, alega a regular prestação dos serviços, 

com a inexistência do dano de qualquer natureza. Neste ponto, tenho que 

não merece prevalecer as alegações da requerida, uma vez que, a lide 

versada nestes autos conta com todos os documentos necessários ao 

deslinde meritório, não havendo que se falar em perícia. Nesse sentido 

dispõe o artigo 5º , da Lei nº 9.099 /95, que: "o juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las 

e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica." 

Soma-se ao disposto no artigo 427, do Código de Processo Civil, que ao 

magistrado é facultado a dispensa da prova pericial, quando as partes 

apresentarem documentos elucidativos que considerar suficiente para o 

desate da lide. Com efeito, a prova pericial técnica é dispensável no caso 

dos autos, vez que, os fatos cercam-se de outras provas hábeis a 

elucidar a demanda. Com isso, REJEITO a PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DO JEC. O ponto controvertido da demanda cinge-se no direito ou não há 

restituição dos valores e a existência de supostos danos morais. Pois 

bem. Inicialmente cabe ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema 

criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo 

em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de relação de 

consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do 

CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil 

daquele que provocar dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, 

parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se 

tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso).Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

Desta citação, extraem-se os requisitos essenciais da responsabilidade 

consumerista. O primeiro requisito consiste na verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão 

ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de 

malfazer. Na seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de 

causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar que o dano 

decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. 

Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In 

casu, o autor comprovou aquisição de Batedeira, no valor de R$ 479,00. 

Comprova também que procurou a assistência técnica autorizada, e, 

posteriormente se dirigiu ao PROCON. Evidente o direito da autora à 

restituição do valor pago pelo produto, na forma do art. 18, § 1º, inc. II, do 

CDC, uma vez que o defeito apresentado, aliado ao encaminhamento à 

assistência técnica, encarregaram-se de frustrar a confiança do 

consumidor no produto e na fornecedora. Verifico que o consumidor 

comprovou devidamente a existência do nexo-causal e o dano, restando, 

portanto, evidenciada a responsabilidade das requeridas. A reclamada 

não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 

da autora, ignorando, assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Assim, 

tenho que a requerida deve suportar o ressarcimento do valor pago pelo 

produto, pois o reclamante procurou a requerida e não obteve êxito no 

conserto ou substituição, ensejando a reparação dos prejuízos sofridos, 

conforme a jurisprudência preceitua: "INDENIZAÇÃO - PERDAS E DANOS - 

DEFEITO DE FABRICAÇÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

RESSARCIMENTO DEVIDO - DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - 

(...) Verificando-se defeito de fabricação em equipamento adquirido pela 

autora, e decorrido o prazo para conserto sem a solução devida, impõe-se 

à parte requerida acatar a solução escolhida pela adquirente de acordo 

com as hipóteses do parágrafo 1º do artigo 18 do Código de Defesa do 

Consumidor, quais sejam, a substituição do Produto, a restituição do valor 

ou o abatimento do preço.(...)" (Ap. Cível nº 2.0000.00.462815-5/000 - Rel. 

Otávio Portes - DJ. 11/12/2004). Desta forma, não resta outra alternativa 

senão reconhecer parcialmente o pedido, para condenar a requerida a 

restituir o valor do produto, pois presente o nexo de causalidade 

(aquisição do aparelho) e o dano (inexistência de conserto, substituição 

do aparelho defeituoso ou restituição do valor). No que tange aos 

alegados danos morais, restou comprovado que foram acionadas as 

requeridas, a fim de ver consertado seu aparelho, porém não obteve êxito 

no seu intento. Isso demonstra o descaso com o consumidor, que, ao 

procurar as requeridas, não teve resolvido o problema do aparelho. A 

propósito o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim decidiu: 

“EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. REPARAÇÃO DE DANOS. 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VÍCIO DO PRODUTO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONCEDIDA NO VALOR DE R$ 

1.000,00. 1(...) 2. Ademais, com base no art. 14, §3, inciso II, do CDC, o 

fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu. 3. (...) 4. 

Dano moral configurado em razão do descaso da parte ré com para com a 

parte autora, que vendeu ao demandante um produto com defeito. 5. Não 

tendo a demandada se insurgido quanto ao valor indenizatório, sem 

recurso da parte autora, fica mantida a quantia de R$ 1.000,00 a ser paga 

a titulo de danos morais. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71002149896, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco 

Franco, Julgado em 24/09/2009) “EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. 

VÍCIOS DE QUALIDADE. TELEFONE CELULAR. SUBSTITUIÇÃO DO 

APARELHO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS 
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INDENIZÁVEIS, TENDO EM VISTA AS PECULIARIDADES DO CASO 

CONCRETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE. 1. Não 

há como excluir a responsabilidade solidária da recorrente, à vista do 

disposto no art. 18, "caput¿, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

8.078/1990). 2. Verificado que o aparelho apresentou defeito e, não sendo 

o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor 

exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por 

outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos, como corretamente reconhecido na sentença, 

em atenção ao disposto no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. Em que pese o mero descumprimento contratual não gere o 

direito à indenização por dano moral, no caso em concreto, em que houve 

envio do aparelho à assistência técnica por três vezes, tendo inclusive 

sido feita tentativa de solucionar o problema através do PROCON, 

demonstrado o desrespeito da ré em relação ao autor, faz jus o 

consumidor à reparação dos danos sofridos. 5. O quantum arbitrado em 

sentença (R$ 1.000,00) mostra-se adequado, não merecendo reparo. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. 

(Recurso Cível Nº 71002143857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 24/09/2009) 

Vislumbra-se que a autora se viu privada de utilizar seu produto, o que 

enseja a reparação por danos morais, anotando-se que a “inércia da 

substituição ou restituição do valor do bem defeituoso, por longo período, 

configura dissabores e constrangimentos ao consumidor passíveis de 

danos morais” (1º Turma Recursal de Mato Grosso, Recurso Inominado 

2704/2009, Rel. Dr. Mario R. Kono de Oliveira, julg. 24.06.2009). Pelo que 

consta, o aparelho defeituoso não foi reparado no lapso previsto no artigo 

18, parágrafo primeiro, do CDC. Os danos morais são devidos pela demora 

no atendimento aos justos reclamos da consumidora, pelos transtornos, 

pelo desgaste, pela sensação de impotência, cumprindo lembrar que o 

aparelho celular foi, na atualidade, elevado á condição de bem 

indispensável á vida moderna, situação que potencializa os prejuízos 

sofridos pela recorrida. (2º Turma Recursal - MT, Recurso Inominado 

2470/2007, Rel. Dr. João Bosco Soares da Silva, Data Julgamento 

04.12.2007) Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pela parte 

autora. No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em 

matéria publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... 

danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em 

certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ. (...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 1.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na presente ação, para condenar a REQUERIDA a RESTITUIR a parte 

Autora o valor pago pelo produto de R$479,00 (quatrocentos e setenta e 

nove reais), a título de indenização por DANOS MATERIAIS, acrescido de 

correção monetária, pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (súmula 54 do 

STJ), e juros legais de 1% ao mês (artigo 406 do NCC, combinado com o 

art. 161, § 1º, do CTN) a contar da citação da parte requerida, momento da 

constituição em mora da devedora (art. 397, parágrafo único, do CC), e 

ainda, a pagar a parte autora a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de atualização na 

forma da Sum. 362 do STJ. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Por não haver necessidade de produção 

de provas em audiência, entendo que a demanda comporta julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do CPC, eis que existem 

elementos probatórios suficientes para decidir sobre a matéria de fato 

alegada. Dessa forma, tendo em vista o princípio da celeridade processual 

e da razoável duração do processo e por verificar a incidência da norma 

processual mencionada, passo a julgar antecipadamente a lide. Apenas 

para melhor situar-me, cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. A requerente alega que procurou o requerido, na 

qualidade de advogado, com fito de intentar uma demanda consumerista, 

sendo fornecidos os dados e documentos necessários para tanto. 

Sustenta que passados vários meses os requeridos não ingressaram com 

a ação. Pugna então, pelo ressarcimento de cunho moral e material, ante a 

postura dos requeridos. Restando frustrada a tentativa de conciliação das 

partes, a parte requerida foi instada a apresentar defesa. Em sua defesa, 

o requerido afirma que comunicou a requerente quanto à necessidade de 

todos os documentos para a propositura da ação, visto que faltavam 

alguns que a autora ainda não lhe havia entregue. Pugna pela 

improcedência dos pleiteados danos morais, vez que, não houve qualquer 

cobrança pelos serviços litigados, nem mesmo pela consulta prestada, e 

ainda, requer a condenação da requerente a título de litigância de má-fé. 

Com efeito, o ponto CONTROVERTIDO restringe-se a aferir se assiste 

direito a requerente, isto porque, não fora proposta pelo requerido a ação 

judicial pretendida pela requerente. Pois bem. Antes de qualquer outra 

digressão jurídica, importante anotar que os fatos versados nestes autos, 

salvo melhor juízo, subsumem-se a denominada PERDA DE UMA CHANCE, 

modalidade de responsabilidade civil que se originou com a evolução do 

direito Brasileiro, sendo objeto de construções jurisprudenciais, devendo 

sua aplicação ocorrer com base na analogia e no direito comparado. A 

perda de uma chance é melhor conceituada na perda da possibilidade de 

se obter o resultado esperado ou de se evitar um possível dano, 

valorizando as possibilidades que se tinha para conseguir o resultado, 

para, aí sim, serem ou não relevantes para o direito (Sergio Cavalieri Filho, 

na obra Programa de responsabilidade civil. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2012, 

p.82). Ao contrário do lucro cessante, não se busca reparar a perda do 

resultado, mas sim, da oportunidade. Motivo pelo qual não há obrigação em 

provar que a vítima iria obter o resultado final pretendido. Até mesmo 

porque o valor da eventual indenização baseia-se no “dano” que a vítima 

experimentou por ter cessada a oportunidade de alcançar determinado 

objetivo, não havendo observância ao valor correspondente ao objeto 

final, pois não há como prever que esta iria obter o resultado na forma 

almejada. Feitas tais considerações, reportando ao caso em apreço, tenho 

que para o acolhimento do pleito indenizatório, é necessária a 

caracterização inequívoca da suscitada falha na prestação dos serviços 

por parte do requerido, na qualidade de advogado, e ainda, a real 

possibilidade de que se obtivesse êxito naquela ação. Com efeito, não há 

preenchimento dos requisitos alhures, isto porque, a postura do requerido 

não revela-se leviana, nem mesmo há aparente falha na prestação dos 

serviços, o mesmo resguardou-se no direito de não mover a ação. A 

responsabilidade dos requeridos, no presente caso, ante o aspecto 

relativo à incerteza da vantagem não experimentada, ou, perda de uma 

chance, deve ser resolvida a partir de uma detida análise acerca das reais 

possibilidades de êxito do processo, eventualmente perdidas em razão da 

desídia do procurador. Neste caso, ainda que configurada desídia, nem 

mesmo houve a perda da oportunidade de intentar a demanda, vez que, 

nada impediu a requerente de contratar os serviços de outro profissional, 

eis que, não houve preclusão dos direitos pretendidos. Vale dizer, não é o 

só fato de o advogado não ter formulado a ação, como no caso em 

apreço, que enseja sua automática responsabilização civil. É necessária a 

ponderação acerca da existência de prazo pra propor a respectiva ação. 

Neste mesmo sentido destaco o entendimento jurisprudencial abaixo 

ementado: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESPONSABILIDADE DE ADVOGADO - 

PERDA DE UMA CHANCE - NÃO CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - NÃO 

CABIMENTO. - A obrigação de indenizar decorrente da perda de uma 

chance somente se configura quando há uma chance real, objetiva de se 

alcançar algum resultado, que somente não é obtido em razão da 

frustração da oportunidade por culpa de outrem, não sendo bastante a 

mera expectativa subjetiva de êxito. (TJ-MG - AC: 10701120256246001 

MG , Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 10/10/2013, Câmaras 

Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2013) destacamos 

Logo, tenho como improcedente a presente demanda, porém, referida 

improcedência não implica em automático acolhimento do pleito do 

requerido, senão vejamos. No caso sub judice não há que se falar em 

litigância de má-fé, pois a reclamante, utilizando-se dos dispositivos legais 

que achou pertinente, propôs a competente ação nada mais fez do que 

exercer seu legítimo direito. No mais, a doutrina e a jurisprudência é 

assente no sentido de que não considera lide temerária e de má-fé 

quando, em pleno exercício de um direito constitucional de petição, se 

postula dentro dos limites legais. Posto isso, indefiro a aplicação da multa 

disposta no art. 18 do CPC, conforme almejado pela parte requerida em 

sua contestação. “Ex positis”, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

petição inicial, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013518-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta culpa de terceiros falsários e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência 

de nulidade ou preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 
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de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial, bem como considerando que apesar de serem posteriores 

há outra inscrição em nome da parte Requerente o que atenuam o abalo 

moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE 

OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, a existência de 

outros apontamentos negativos em nome do consumidor não tem o condão 

de afastar o direito à indenização por dano moral, repercutindo, tão 

somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, Apelação Cível Nº 

70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/07/2015 - 

grifo nosso) Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 2.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006449-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE JUNIOR BEZERRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;” Apenas para situar a 

questão, a Autora ajuizou RECLAMAÇÃO, alegando que Alega a parte 

Autora que adquiriu um aparelho celular modelo SONY G XPERIA, 

fabricado pela segunda reclamada, no valor de R$ 1.261,00 (mil duzentos 

e sessenta e um reais). Discorre que o produto começara a apresentar 

vícios de qualidade, motivo pelo qual encaminhou o produto para reparos 

na assistência técnica por quatro vezes consecutivas. Contudo, afirma 

que os reparos não foram satisfatórios, motivo pelo qual realizou 

reclamação junto ao Procon, onde após muita luta conseguiu a restituição 

dos valores. Por esta razão, propôs a presente demanda, requerendo 

indenização por danos morais pelos supostos danos sofridos. No que 

tange a defesa das Reclamadas, diversas preliminares foram hasteadas. 

Sendo assim, passo a análise das mesmas. No que tange a CARÊNCIA DA 

AÇÃO, tenho que razão não assiste à Reclamada, eis que, é evidente a 

licitude do pedido lançado na peça vestibular. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Ainda, em sede de preliminar 

a primeira requerida asseverou sua ILEGITIMIDADE PASSIVA para 

responder aos termos da presente demanda, aduzindo, para tanto, que 

não é responsável pelo suposto ilícito praticado em desfavor da 

requerente. Nesta senda, ressalto que o instituto da SOLIDARIEDADE 

previsto no Código de Defesa do Consumidor, possibilita que o consumidor 

escolha em face de quem pretende demandar, ou mesmo, demande em 

face de todos os envolvidos na relação consumerista, entre os quais a 

eventual condenação será cumprida. O artigo 7º, parágrafo único, do CDC 

dispõe que: “Art. 7º (omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a 

ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos 

previstos nas normas de consumo.” E no mesmo sentido o C. STJ já se 

posicionou: “(...)Respondem solidariamente pela indenização todos os 

responsáveis pelo acidente de consumo, inclusive os terceiros que 

prestaram serviço mediante contratação. (STJ - REsp: 686486 RJ 

2004/0129046-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 14/04/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

27/04/2009) Posto isso, REJEITO TODAS AS PRELIMINARES ventiladas 

pelas Reclamadas. O ponto controvertido da demanda cinge-se no direito 

do Autor à indenização por danos morais. Pois bem. Inicialmente cabe 

ressaltar a plena aplicabilidade do microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Veja-se que, em se tratando de relação de 

consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao 

prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de 

comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor 

Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são 
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os elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa 

ou dolo do agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela 

vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo 

é dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, o 

autor comprovou aquisição de um aparelho celular modelo SONY G 

XPERIA, fabricado pela segunda Ré, no valor de R$ 1.261,00. Comprova 

também que precisou de muita insistência para conseguir a restituição dos 

valores, além de ficar privado do uso do aparelho celular durante um longo 

período. Isso demonstra o descaso com o consumidor, que, ao procurar 

as requeridas, não teve resolvido o problema do aparelho da maneira 

esperada e prevista por lei. A propósito o Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul assim decidiu: “EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. 

REPARAÇÃO DE DANOS. APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VÍCIO DO 

PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR 

PAGO PELO PRODUTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONCEDIDA 

NO VALOR DE R$ 1.000,00. 1(...) 2. Ademais, com base no art. 14, §3, 

inciso II, do CDC, o fornecedor de serviço só não será responsabilizado 

quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não 

ocorreu. 3. (...) 4. Dano moral configurado em razão do descaso da parte 

ré com para com a parte autora, que vendeu ao demandante um produto 

com defeito. 5. Não tendo a demandada se insurgido quanto ao valor 

indenizatório, sem recurso da parte autora, fica mantida a quantia de R$ 

1.000,00 a ser paga a titulo de danos morais. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71002149896, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luís Francisco Franco, Julgado em 24/09/2009) “EMENTA: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. VÍCIOS DE QUALIDADE. TELEFONE CELULAR. 

SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR 

DESPENDIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. 

OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS, TENDO EM VISTA AS 

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DO COMERCIANTE. 1. Não há como excluir a responsabilidade solidária da 

recorrente, à vista do disposto no art. 18, "caput¿, do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei 8.078/1990). 2. Verificado que o aparelho apresentou 

defeito e, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição 

do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a 

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos, como corretamente reconhecido na 

sentença, em atenção ao disposto no art. 18, § 1º, do Código de Defesa 

do Consumidor. 3. Em que pese o mero descumprimento contratual não 

gere o direito à indenização por dano moral, no caso em concreto, em que 

houve envio do aparelho à assistência técnica por três vezes, tendo 

inclusive sido feita tentativa de solucionar o problema através do PROCON, 

demonstrado o desrespeito da ré em relação ao autor, faz jus o 

consumidor à reparação dos danos sofridos. 5. O quantum arbitrado em 

sentença (R$ 1.000,00) mostra-se adequado, não merecendo reparo. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. 

(Recurso Cível Nº 71002143857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 24/09/2009) 

Vislumbra-se que a parte autora se viu privada de utilizar seu celular, o 

que enseja a reparação por danos morais, anotando-se que a “inércia da 

substituição ou restituição do valor do bem defeituoso, por longo período, 

configura dissabores e constrangimentos ao consumidor passíveis de 

danos morais” (1º Turma Recursal de Mato Grosso, Recurso Inominado 

2704/2009, Rel. Dr. Mario R. Kono de Oliveira, julg. 24.06.2009). Pelo que 

consta, o aparelho defeituoso não foi reparado no lapso previsto no artigo 

18, parágrafo primeiro, do CDC. Os danos morais são devidos pela demora 

no atendimento aos justos reclamos da consumidora, pelos transtornos, 

pelo desgaste, pela sensação de impotência, cumprindo lembrar que o 

aparelho celular foi, na atualidade, elevado á condição de bem 

indispensável á vida moderna, situação que potencializa os prejuízos 

sofridos pela recorrida. (2º Turma Recursal - MT, Recurso Inominado 

2470/2007, Rel. Dr. João Bosco Soares da Silva, Data Julgamento 

04.12.2007) Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pela parte 

autora. No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em 

matéria publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... 

danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em 

certos aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se tornou assente na 

jurisprudência, especialmente na do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do julgamento proferido 

no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante transcrita: "INDENIZAÇÃO. 

Dano moral. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA 

/STJ. (...) Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte 

autora tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizada. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 
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conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 2.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

presente ação, para condenar as Reclamadas ao pagamento da quantia 

de R$ 2.000,00 (dois reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, 

acrescida de atualização na forma da Sum. 362 do STJ. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações (art. 

475-J, § 5o, CPC). [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012800-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SEIBT LORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELTON DA SILVA MOREIRA OAB - MT22703/O (ADVOGADO)

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)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. A controvérsia da demanda cinge-se quanto aos 

valores cobrados pela parte Requerida a título de recuperação de 

consumo. No total a parte Requerida cobra da parte Requerente a 

importância de R$ 681,03 (seiscentos e oitenta e um reais e três 

centavos) referente aos meses de junho a novembro/2015. Por seu turno 

a parte Requerida aduziu existência de violação do medido que ensejaria 

na recuperação do consumo. A PRELIMINAR de INCOMPETÊNCIA não 

prospera, pois ao presente caso não se mostra necessária a realização 

de perícia. A controvérsia da presente demanda restringe-se ao correto 

funcionamento do medidor de energia da unidade consumidora e não às 

instalações elétricas da parte Requerente. Frisa-se que referido medidor já 

foi periciado pela parte Requerida, não havendo razões para que se 

proceda com a repetição da prova. Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR 

suscitada e, não havendo outras preliminares, nem vislumbrando questões 

de nulidade passo a análise do mérito. Somente é lícita a cobrança do 

consumidor quando a concessionária demonstra que este foi o efetivo 

autor da irregularidade, bem como na confeção do referido laudo tenham 

sido observados o contraditório e ampla defesa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – CEMAT – SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR 

- DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – 

COBRANÇA EXORBITANTE – AMEAÇA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao efetuar inspeção e elaborar o 

laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de 

nulidade. A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e 

ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. 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 129716/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/10/2016, 

Publicado no DJE 24/10/2016 - grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – DIFERENÇA DE CONSUMO – REVISÃO 

DO FATURAMENTO – COBRANÇA – CORTE NO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DA FATURA E LEGALIDADE DA 

SUSPENSÃO – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR 

LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – VALIDADE – NÃO 

COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU FRAUDE NO RELÓGIO PELA 

CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTS. 219 DO CPC 

E 405 DO CC/02 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TERMO INICIAL – 

DATA DA FIXAÇÃO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A perícia de medidor de energia elétrica, 

quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, reveste-se de 

validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório 

administrativo. Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à 

avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. […] (TJMT, Ap 90800/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015 - grifo nosso) Porém, a própria 

parte Requerida em sua defesa em nenhum momento imputa como autora 

dos supostos desvios à parte Requerente ou mesmo especifica qual o 

período em que tais desvios teriam ocorrido. Durante a instrução 

processual restou apurado que a parte Requerente mudou-se para o 

imóvel entre junho e julho de 2015. Ainda, corroborando a Nota Fiscal 

contida no id nº 4335101, trazido aos autos pela parte Requerida, 

demonstrou-se que aquele adquiriu um ar condicionado de 9000BTUs em 

30.10.2015. Na oitiva do preposto da parte Requerida (id nº 9597137) este 

informou que em inspeção de rotina verificou-se que o bloco, a parte de 

baixo, do medido estava cerrada e, segundo laudo não funcionava em 

conformidade com o padrão. Ainda, ao ser questionado, se a parte 

Requerida, no momento da religação da Unidade Consumidora efetuva 

vistoria para averiguar possíveis fraudes passadas, informou que tal 

serviço não é feito, pois há uma equipe para a religação e outra equipe 

para vistoria. Para que ocorra tal vistoria é necessário que o consumidor 

vá na agência e a sollicite (vide 05min15s e 06min do áudio de id nº 

9597137). Resta claro, portanto, que a parte Requerida, ainda que ciente 

da possibilidade de ocorrência de fraude em suas caixas de medição; 

conscientemente não efetua vistoria a fim de apurar o real responsável 

para tanto, preferindo limitar-se a cobrar do atual proprietário. Em que 

pese os argumentos expostos pela parte Requerida não há prova apta a 

amparar os valores cobrados ou imputar a parte Requerente como a 

autora das alegadas fraudes, estes deverão ser considerados como 

indevidos e inexistentes; sobretudo ante o fato de que o medidor é em 

área externa a residência da parte Requerente. Por fim, ainda que 

estejamos diante de uma relação de consumo isto não elide o ônus 

probatório do consumidor em demonstrar o fato constitutivo de seu direito. 

Neste ponto, era ônus da parte Requerente a prova do dano moral 

pleiteado. Pela narrativa fáica exposta nos autos não se evidenciou 

eventual suspensão no fornecimento do serviço em virtude dos valores 

ora contestados. O pedido de danos morais por suspensão no 

fornecimento de energia elétrica, não foi contemplado na petição inicial, 

bem como não foi demonstrado pela parte Requerente que o motivo da 

suspensão foi única e exclusivamente a fatura de recuperação de 

consumo ora questionada. Deste modo, deverá a parte Requerente adotar 

a medida judicial cabível para que tais fatos sejam apurados. Ex positis, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

ação para, CONFIRMAR a TUTELA DE URGÊNCIA concedida no id nº 

2263147; DECLARAR a INEXISTÊNCIA DO DÉBITO de R$ 681,03 

(seiscentos e oitenta e um reais e três centavos) e pela IMPROCEDÊNCIA 

dos DANOS MORAIS e via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do 
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Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002641-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS DANIEL ROVERI (REQUERENTE)

MILENE CARVALHO BONGIOVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LOLI FERRETTI OAB - SP368240 (ADVOGADO)

SAULO ROBERTO ROVERI OAB - SP378899-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO PATRIMONIAIS E 

EXTRAPATRIMONIAIS proposta por SILAS DANIEL ROVERI e MILENE 

CARVALHO BONGIOVANI em face de LATAM – Linhas Aereas. Ressai 

dos autos que as partes Requerentes adquiriram passagem aérea de ida 

para o voo do trecho Londrina/PR – Maceió/AL para o dia 30/10/2016 e 

volta Maceió/AL – Sinop/MT; todavia, ao chegar para o embarque não 

havia voo e torre de controle informou que esta rota já havia sido 

cancelada meses antes da data da viagem. Ante tal informação e pleito 

junto à Reclamada foi realocado em voo que partiu seis horas depois do 

horário programado. No voo de volta também houve problemas, pois ao 

fazer conexão em Brasília tal voo também fora cancelado e os 

Reclamantes foram realocados em voo do dia seguinte e ao pleitear o que 

determina a resolução da ANAC no que concerne ao fornecimento de 

hotel, este fora negado pelos prepostos pela Reclamada e após 

interveniência de parceira comercial fora providenciado hotel. A parte 

Requerida em sua contestação sustentou que cancelamento do voo 

ocorreu em decorrência de alteração de malha aérea no voo de ida e nada 

mencionou sobre o voo de volta; motivo pelo qual não haveria danos 

materiais ou morais indenizáveis. Não havendo arguição de preliminares, 

nem vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. 

Tem-se como controvérsia da presente demanda o motivo do 

cancelamento do voo. Neste aspecto, apesar dos argumentos da parte 

Requerida assiste razão à parte Requerente. Isso porque a alteração da 

malha aérea é risco próprio da atividade exercida pela Reclamada, não 

tendo, portanto, o condão de afastar o dever de indenizar. Nesse sentido 

a Turma Recursal já firmou entendimento: “ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL Agravo Interno nº 

0038103-08.2014.811.0001 Origem: Quinto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MT Agravante: Oceanair Linhas Aéreas S.A. (Avianca) Agravada: 

Luciana Martins Dornas EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO 

INOMINADO. ATRASO DE VOO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. TEORIA 

DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 381030820148110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 

17/08/2016)grifo nosso” Como visto, a alteração da malha aérea não tem o 

condão de afastar o dever de indenizar, logo deve a Reclamada indenizar 

os Reclamantes pelos danos causados. Ademais, a Reclamada ciência da 

alteração da malha aérea, não informou os Reclamantes, o que de igual 

modo demonstra a falha na prestação de serviço capaz de gerar danos 

morais indenizáveis. Agrava a falha na prestação de serviços quando 

verificado que no voo de volta a Reclamada cancelou a conexão do voo 

partindo de Brasília com destino a Sinop, sem qualquer justificativa. 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. Tenho que a quantia total de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) para cada Requerente é razoável de acordo com as lesões que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Por fim, tem-se por incontroverso que a parte Requerida 

cancelou o voo e, a princípio, não ofereceu reacomodação. Nesta 

situação dispõe o art. 7º, I da Portaria 676/GC-5/2000 da Aeronáutica: Art. 

7º O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro 

do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente 

paga e monetariamente atualizada, conforme os procedimentos a seguir: I 

- bilhete doméstico - o saldo a ser reembolsado deverá ser o equivalente 

ao valor residual do percurso não utilizado, calculado com base na tarifa, 

expressa na moeda corrente nacional, praticada pela empresa emissora, 

na data do pedido de reembolso; Assunto sobre o qual a jurisprudência 

pátria já se manifestou: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASSAGEM AÉREA PROMOCIONAL. 

CANCELAMENTO TEMPESTIVO DA PASSAGEM. COBRANÇA DE TAXAS E 

REEMBOLSO PARCIAL, NA FORMA DO ART. 7º, I DA PORTARIA 676/CG- 

5 DA ANAC (BILHETE DOMÉSTICO). VALOR ELEVADO DAS TAXAS EM 

PROPORÇÃO AO VALOR PROMOCIONAL PAGO, MAS COM VALORES 

FIXADOS POR TRECHO CANCELADO, NOS TERMOS PREVISTOS NO 

CONTRATO E NORMAS DA ANAC . DANOS MORAIS INOCORRENTES. 

Havendo previsão expressa de que o reembolso de bilhete adquirido 

mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes 

das condições de sua aplicação, inocorrentes os danos materiais, nos 

termos do art. 7.º, § 2.º da norma referida. A opção da autora pela tarifa 

promocional implica na aceitação das limitações impostas pelo desconto 

financeiro concedido, não assistindo razão ao pleitear a devolução do 

valor pago, com taxa inferior ao pactuado. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005081252, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 30/01/2015). Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos formulados na presente ação 

para a) CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) para cada Reclamante, devidamente corrigido e 

atualizado pelo INPC a partir da prolação da sentença e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013647-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SIMAO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 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 
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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 extratos e 

faturas além de telas do seu sistema interno com registros e informações, 

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, a mesma quedou-se INERTE. 

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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001178-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CAMPOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 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 histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

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) 
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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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001184-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. 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 contrato de prestação de serviços com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, acompanhado de cópias da documentação 

pessoal da mesma e apontando a existência de contratação. Registre-se 

que a Autora não carreou aos autos qualquer notícia sobre extravio ou 

furto/roubo de seus documentos pessoais, o que descarta a possibilidade 

de fraude, eis que não teria como um terceiro mal-intencionado portar 

seus documentos. 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, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. 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. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da 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 das 

custas processuais. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA DIOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 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 
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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 histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001782-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 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 histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 589 de 669



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, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 154,65 (cento e 

cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros 

legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, 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 das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 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.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000420-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Considerando que as 

partes desistiram do prazo recursal, após a publicação da presente, 

proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as anotações 

de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, expedindo o 

competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008480-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPIA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS c/c ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, em que a autora insurge-se quanto a negativação mantida pela 

requerida em seu nome, discorrendo que desconhece os débitos 

apontados. A Reclamada não apresentou DEFESA. É a síntese do 

necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 

Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que autora fora 

negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o ponto 

controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 
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atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 2.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta culpa de terceiros falsários e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência 

de nulidade ou preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 
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o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações. [1] O Quantum da Indenização do Dano Moral. Revista 

Jurídica da Universidade de Franca,1999, pp.123-126 [2] 5ª ed., 

pp.108-109

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica, 

sendo que a parte Requerente não se manifestou nos autos para 

impugnar referida documentação, ao contrário, tão somente formulou 

pedido de desistência. Nesta esteira de raciocínio, cabe destacar que a 

prova pericial visa esclarecer ponto controvertido da demanda que 

necessite de parecer técnico. Ora, a parte Requerente, no momento 

oportuno não se insurge contra os documentos acostados na petição 

inicial, de modo que não há questão controversa sobre estes a demandar 

realização de perícia. In casu, de acordo com as provas produzidas pela 

parte 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. Desta 

forma, OPINO pelo NÃO ACOLHIMENTO do PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual desta. 

A parte Reclamada apresenta farta documentação, 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 parte Reclamada, 

de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus 

da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do 

autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: 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 [...]. O julgador não tem o dever de 

suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo 

ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 

373 na busca da comprovação de suas alegações. 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. 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) 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. 

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, em 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 

d e v i d a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s .  [ 1 ]  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.amb.com.br/fonaje/?p=555. Acesso em fev 2016.
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VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 
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conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006578-41.2017.8.11.0015
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1006578-41.2017.8.11.0015 REQUERENTE: EDILEUZA SOUSA DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai 

dos autos que a parte Requerente não compareceu à audiência de 

conciliação (id. 1052206), apesar de devidamente intimada para 

comparecimento ao ato. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012296-02.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DE OLIVEIRA MELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES OAB - MT0018677A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8012296-02.2014.8.11.0015 EXEQUENTE: SIRLEI DE OLIVEIRA MELLO 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que ante a inércia da 

executada em proceder com o pagamento voluntário da condenação, fora 

penhorado, via BACENJUD, valores em contas bancárias da executada 

(mov. nº 4733449). Devidamente intimada da constrição realizada a parte 

executada se manteve inerte, consoante certidão de mov. n.º 9276844. 

Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. Ex positis, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte Requerente 

para levantamento dos valores indicados no id nº 4733449. 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. 

Cumpra-se, servindo presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Após, proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as 

baixas necessárias. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010837-96.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA MOLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO)

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

8010837-96.2013.8.11.0015 EXEQUENTE: MARIA LUCIA MOLON 

EXECUTADO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que ante a inércia da executada em 

proceder com o pagamento voluntário da condenação, fora penhorado, via 

BACENJUD, valores em contas bancárias da executada (mov. nº 

2349362). Devidamente intimada da constrição realizada a parte 

executada apresentou impugnação, porém, a mesma foi julgada 

IMPROCEDENTE por este juízo em Id. 9203034. Pois bem, considerando o 

trânsito em julgado da sentença proferida em Mov. 9203034 impõe-se a 

extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

Ex positis, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte Requerente para 

levantamento do valor indicado no id nº 2349362. 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. Cumpra-se, 

servindo presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO 

DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Após, proceda-se 

com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003091-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELTON DA SILVA MOREIRA OAB - MT22703/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

NUCLEO DE CURSOS SINOP LTDA. - ME (REQUERIDO)

D O F ESCOLA PREPARATORIA PARA CONCURSOS POS GRADUACAO E 

GRADUACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRIK CAMARGO NEVES OAB - SP0156541A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1003091-63.2017.8.11.0015 REQUERENTE: SIDNEY RODRIGUES DE 

SOUSA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, 

D O F ESCOLA PREPARATORIA PARA CONCURSOS POS GRADUACAO E 

GRADUACAO LTDA - ME, NUCLEO DE CURSOS SINOP LTDA. - ME Vistos, 

etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 
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o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

11100966 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, proceda-se com a transferência 

em favor da parte requerente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 196315 Nr: 18056-05.2013.811.0015

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO DA ROSA, VINICIUS PORTO 

TRECHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FERREIRA D'ANGELO 

- OAB:5801

 Vistos,

 Ante o teor da cota ministerial de fl. retro, verifico que razão assiste ao 

Parquet, quanto ao pedido de revogação das medidas cautelares impostas 

aos indiciados ALEXANDRO DA ROSA e VINÍCIUS PORTO TRECHA, em 

decisão proferida às fls.62/63, datada em 14/11/2013.

 Em consequência, tendo em vista que os indiciados não prejudicaram a 

investigação criminal, bem como pelo grande lapso temporal entre o 

estabelecimento das medidas até o presente momento, REVOGO AS 

MEDIDAS CAUTELARES impostas aos indiciados, com fulcro no artigo 282, 

§ 5º, do Código de Processo Penal.

Outrossim, volvam os autos ao Ministério Público para que ofereça 

denúncia ou se manifeste requerendo possíveis diligências.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196324 Nr: 18063-94.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL APARECIDO CAMARGO DA SILVA, 

ADRIANO ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO ALVES MOREIRA, Filiação: 

Eva Aparecida Alves Moreira, data de nascimento: 06/04/1991, natural de 

Sinop-, solteiro(a), gesseiro, mecanico de motos, Telefone 9680-9345. 

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: Por conseguinte, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para 

CONDENAR os acusados MICHAEL APARECIDO CAMARGO DA SILVA, 

vulgo “Michaelzinho”, brasileiro, solteiro, natural de Sinop/MT, filho de 

Luciana Aparecida da Camargo e José Luis Lopes da Silva, residente e 

domiciliado na Chácara 20, localizada na Estrada Alzira, bairro São 

Cristóvão, em Sinop/MT, e ADRIANO ALVES MOREIRA, vulgo “Jeguinho”, 

brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, natural de Sinop/MT, filho de Eva 

Aparecida Alves Moreira, residente e domiciliado na Chácara 26, 

localizada na estrada Alzira, bairro São Cristóvão, nas penas do artigo 

155, §4°, incisos I e IV do Código PenalPasso a dosimetria da pena Do réu 

Michael Aparecido CamargoNo tocante à culpabilidade, inerente ao tipo 

penal. Verifico que o réu registra antecedentes criminais, tendo em vista 

que possui uma condenação transitada em julgado após os fatos 

descritos nestes autos, mas em crime praticado anteriormente , conforme 

certidão de antecedentes criminais extraídos do sistema Apolo – comarca 

de Matupá/MT, código ação principal 50490 e código executivo de pena 

62499. Quanto à conduta social e a personalidade do acusado anoto que 

não existem elementos nos autos para aferi-las. Com relação aos motivos 

do crime, observo que são inerentes ao tipo penal. Quanto às 

circunstâncias, tendo em vista que foram reconhecidas duas 

qualificadoras, uma relacionada ao rompimento de obstáculo e a outra ao 

concurso de pessoas, a primeira servirá para caracterizar o tipo 

qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto que a 

segunda será utilizada como circunstância judicial negativa, para majorar a 

pena base. Em relação às consequências, inerentes ao tipo penal. O 

comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática 

delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais 

do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 

(seis) meses e 14 (quatorze) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos.Na segunda fase da dosagem, 

vislumbro as causas atenuantes da pena previstas no art. 65, incisos I e 

III, alínea “d” do Código Penal, referentes, respectivamente, a menoridade 

relativa e confissão espontânea, bem como observo a presença da 

agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, contando o réu 

com 01 (uma) reincidência, conforme certidão de antecedentes criminais 

extraídas do sistema Apolo (comarca de Peixoto de Azevedo/MT, código 

processo principal 62386 e código executivo de pena 63931).Destarte, 

considerando o entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, 

segundo o qual a agravante da reincidência e atenuante da confissão 

espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente 

preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal, a reincidência 

será compensada com a atenuante da confissão espontânea e a outra 

atenuante referente a menoridade relativa será utilizada para atenuar a 

pena em 1/6, atingindo a pena de 02 (dois) anos 11 (onze) meses de 

reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos.Na terceira fase da dosimetria, não 

vislumbro causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual 

torno a pena definitiva no patamar acima mencionado.Em observância ao 

disposto na súmula 269 do STJ, fixo o regime semiaberto para início do 

cumprimento da pena privativa de liberdade.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, deixo de promover o referido cálculo.Analisando o artigo 44 do 

Código Penal, verifico que o acusado não preenche todos os requisitos 

para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

uma vez que não é mais primário.Do réu Adriano Alves MoreiraNo tocante 

à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu não registra 

antecedentes criminais, embora responda à outras ações penais. Quanto 

à conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem 

elementos nos autos para aferi-las. Com relação aos motivos do crime, 

observo que são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias, tendo 

em vista que foram reconhecidas duas qualificadoras, uma relacionada ao 

rompimento de obstáculo e a outra ao concurso de pessoas, a primeira 

servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de 

fixação da pena, enquanto que a segunda será utilizada como 

circunstância judicial negativa, para majorar a pena base. Em relação às 

consequências, inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, por 

sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais 

considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código 

Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses e 12 (doze) 

dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.Na segunda fase da dosagem, não vislumbro atenuantes 

ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena acima encontrada. Na 

terceira fase da dosimetria, não vislumbro causas de aumento ou 

diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva no patamar 

acima mencionado.O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, 

em conformidade com o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.De acordo 

com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao 

proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão 

provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do 

cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do 

período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de 
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cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.Analisando o 

artigo 44 do Código Penal, verifico que o acusado preenche todos os 

requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos, uma vez que é primário, a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) 

anos, não houve violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais 

do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis, sendo recomendável a 

substituição em razão das penas restritivas de direitos serem adequadas 

para promover a recuperação do condenado.Assim, determino a 

substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de 

direito, uma consistente na prestação de serviços à comunidade, em local 

a ser estabelecido pelo Juízo das Execuções Penais, à razão de 01 (uma) 

hora por dia de condenação e outra de limitação de final de semana, em 

local e horário a ser estabelecido pelo juízo da execução, nos termos do 

artigo 150, da lei n°7210/84.Deixo de condenar os réus ao pagamento de 

custas e despesas processuais, eis que assistidos pela Defensoria 

Pública.Não há bens a serem destinados.Publique-se. Intime-se.Transitada 

esta em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral e ao Instituto de Identificação e 

expeça-se Guia de Execução Penal, remetendo-se ao juízo competente. 

Após, arquivem-se os autos.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, VANESSA 

GONÇALVES DE AZEVEDO, digitei.

Sinop, 18 de dezembro de 2017

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 219350 Nr: 17908-57.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ COPROSKI MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344-MT, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187

 Código n° 219350

Vistos,

 Trata-se de Ação Penal movida contra VILSON LUIZ CROPOSKI 

MARQUES, devidamente qualificado nos autos, para apuração do crime 

tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo, nos 

termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, o que foi aceita pelo acusado (fl. 

63).

Acolhida a proposta, foi determinada a suspensão do processo pelo prazo 

de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições estabelecidas à 

fl. 63.

Às fls. 89 o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade do 

acusado em virtude do cumprimento das condições impostas.

É o relatório.

Decido.

O acusado obteve a suspensão condicional do processo em 15/08/2015, 

conforme se verifica do termo de audiência de fls. 63.

Segundo consta dos autos foram cumpridas as condições impostas 

naquela ocasião, tendo decorrido o lapso temporal de dois anos, sem a 

revogação do benefício.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado VILSON LUIZ CROPOSKI 

MARQUES e julgo extinto o processo, determinando o seu arquivamento, 

após as devidas comunicações e anotações.

Transitando em julgado esta sentença, proceda-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos.

 P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 315028 Nr: 17663-41.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ APARECIDO LOPES DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899-MT

 Carta de Precatória nº. 17663-41.2017.811.0015 – Código 315028

Vistos,

Estando em ordem a missiva, designo audiência para 23/02/2018, às 

15h20 min, ocasião em que será procedido ao interrogatório do acusado, 

declinado à fl. 02.

Notifique-se o Ministério Público, Defesa e o Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário para realização do ato deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 315246 Nr: 17797-68.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDI DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:OAB/MT 20.868

 Vistos,

Estando em ordem a missiva, designo audiência para 23/02/2018, às 

16h20min, ocasião em que será procedido o interrogatório do acusado, 

declinado à fl. 02.

Notifique-se o Ministério Público, Defesa e o Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário para realização do ato deprecado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 315250 Nr: 17801-08.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS DE PAULA SOARES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR GANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT

 Vistos,

Estando em ordem a missiva, designo audiência para 23/02/2017, às 

16h10min, ocasião em que será procedido ao interrogatório do acusado, 

declinado à fl. 02.

Notifique-se o Ministério Público, Defesa e o Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário para realização do ato deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 176931 Nr: 12668-58.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:MT/8502

 Vistos,

 Ante o teor da certidão retro, intime-se o patrono devidamente constituído 

nos autos à fl. 114, para que informe o endereço atualizado da pessoa de 

Domingos Pereira da Silva, com intuito de intimar este, de todo o conteúdo 

da Sentença, bem como para que proceda a restituição dos bens de sua 

propriedade e ainda informe os dados bancários para que possa ser 

realizada a transferência dos valores apreendidos à fl. 27.

Intime-se

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 188470 Nr: 9776-45.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALEXANDRE DE 

MELO E RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 
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todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar a d. defesa do réu, 

para que no prazo de cinco dias, se manifeste acerca das certidões de 

fls. 202 e 210.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271388 Nr: 10674-53.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA DE JESUS VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NILDA DE JESUS VIANA, Cpf: 

60153084359, Rg: 0206251320024, Filiação: Hilda de Jesus Viana, data de 

nascimento: 20/05/1986, brasileiro(a), natural de Vitorino Freire-MA, 

solteiro(a), diarista /autonoma, Telefone (66)8108-0956. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, para condenar NILDA DE JESUS VIANA, “vulgo Miudinha”, 

brasileira, solteira, diarista, natural de Vitorino Freitas/MA, nascida em 

28/05/1986, inscrito no RG n°0206251320024/SSP/MA, filha de Ilda de 

Jesus Viana, atualmente em local incerto e não sabido, como incursa nas 

penas do artigo 155, caput, por duas vezes, c/c artigo 71, ambos do 

Código Penal. Passo a dosimetria da pena.Por imperativo legal, passo à 

análise das circunstâncias judiciais relacionadas no artigo 59 do Código 

Penal: No tocante à culpabilidade, verifica-se que a conduta da ré se 

exteriorizou pela simples consciência da infringência da norma penal, nada 

tendo a se valorar. Verifico que a acusada não registra antecedentes 

criminais (fl. 85). Quanto à conduta social e a personalidade da acusada 

anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos 

motivos do crime, observo que eles não lhe favorecem, pois pretendeu 

ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio, 

contudo, são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias e as 

consequências do crime são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima, 

por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.Diante de tais 

considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código 

Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e10 (dez) dias-multa, 

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Na segunda fase da dosagem, vislumbram-se a circunstância 

atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea 

“d”, do Código Penal, todavia deixo de reduzir em razão de a pena já se 

encontrar no mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.Finalmente, 

na terceira etapa da dosimetria da pena, verifica-se a causa de aumento 

de pena prevista no art. 71 do Código Penal, em razão da continuidade 

delitiva, razão pela qual considerando a quantidade de crimes e o lucro 

patrimonial auferido, aumento a pena no mínimo legal, encontrando a pena 

de 01 (ano) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à 

razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, 

a qual torno definitiva em razão da ausência de causas. O regime inicial de 

cumprimento da pena será o aberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, 

“c”, do Código Penal, devendo ser designada oportunamente audiência 

admonitória para fixação de suas condições.A ré respondeu ao processo 

em liberdade, não havendo cômputo de pena a ser detraído. Contudo, 

analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que a acusada preenche 

todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, uma vez que é primária, a pena aplicada é inferior a 

04 (quatro) anos, não houve violência ou grave ameaça e as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis, 

sendo recomendável a substituição em razão das penas restritivas de 

direitos serem adequadas para promover a recuperação da condenada. 

Assim, determino a substituição da pena privativa de liberdade por 01 

(uma) restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à 

comunidade, em local a ser estabelecido pelo Juízo das Execuções 

Penais, à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação, nos termos do 

artigo 150, da lei n°7210/84.Condeno a ré no pagamento de custas e 

despesas processuais. Em que pese o regime inicial de pena fixado para 

cumprimento da pena, verifica-se que a acusada se encontra em lugar 

incerto e não sabido, frustrando, assim, a aplicação da lei penal, motivo 

pela qual determino que se renove o mandado de prisão preventiva 

expedido à fl.118, sem prejuízo de posterior readequação do regime de 

cumprimento da pena.Cumprido o mandado de prisão preventiva expedido 

em desfavor da ré, expeça-se Guia de Execução Penal, remetendo-se ao 

juízo competente, para o inicio do cumprimento da pena pela 

acusada.Transitada esta em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral e ao 

Instituto de Identificação.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se os autos.

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, VANESSA 

GONÇALVES DE AZEVEDO, digitei.

Sinop, 18 de dezembro de 2017

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 291208 Nr: 3056-23.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INES JOÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA DE SOUZA - 

OAB:20024/O

 Código n° 291208

Vistos em correição,

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

MARIA INES JOÃO, atribuindo-lhe a suposta prática do crime previsto no 

art. 333, caput, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 25 de abril de 2017 (fl. 43).

A acusada apresentou resposta à acusação às fls. 50/54.

 Da resposta à acusação

In casu, a denúncia atende aos requisitos do art. 41, do CPP, porquanto 

ostenta a exposição de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis (furto), 

contendo as circunstâncias em que as infrações penais foram cometidas, 

a qualificação da acusada, a classificação do delito e rol de testemunhas, 

sendo certo que da narrativa fática se verifica a presença de indícios 

suficientes da autoria do delito imputado à ré.

Constato a existência de lastro probatório mínimo e a circunstância de que 

os fatos narrados constituem infração penal. Uma vez reunidos esses 

dois requisitos, a denúncia deve ser recebida, deflagrando-se a ação 

penal. Somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a real 

prática do fato descrito, a participação e o elemento subjetivo da ação do 

denunciado, bem como sua eventual adequação aos tipos em cuja sanção 

restou incurso, respeitada a ampla defesa e sob o crivo do contraditório.

Quanto às alegações expendidas pela defesa às fls. 50/54, verifico que 

estas carecem de dilação probatória por cuidar-se, em síntese, do mérito 

da ação, razão pela qual inoportuno o momento processual para sua 

análise, frente o princípio da busca da verdade real.

 Dessa forma, inexistentes hipóteses de absolvição sumária (art. 397 

CPP), dou regular prosseguimento ao feito e designo audiência de 

instrução e julgamento a realizar-se no dia 05/02/2018 às 14h45min, 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas de acusação, defesa e 

sucessivamente realizado o interrogatório da acusada.

Intimem-se a ré, a defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 313363 Nr: 16614-62.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/mt, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 Carta de Precatória nº. 16614-62.2017.811.0015 – Código 313363

Vistos,

Estando em ordem a missiva, designo audiência para 26/01/2018, às 
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15h20 min, ocasião em que será inquirida a testemunha declinada à fl. 02.

Notifique-se o Ministério Público, Defesa e o Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário para realização do ato deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 313406 Nr: 16642-30.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUEDES CARRARA - 

OAB:MT/14.865

 Carta de Precatória nº. 16642-30.2017.811.0015 – Código 313406

Vistos,

Estando em ordem a missiva, designo audiência para26/01/2018, às 14h00 

min, ocasião em que será procedido ao interrogatório do acusado 

declinado à fl. 02, bem como sua intimação acerca das medidas cautelares 

a serem cumpridas neste Juízo deprecado.

Notifique-se o Ministério Público, Defesa e o Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário para realização do ato deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 313600 Nr: 16765-28.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDINO VIANA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15814-A

 Carta de Precatória nº. 16765-28.2017.811.0015 – Código 313600

Vistos,

Estando em ordem a missiva, designo audiência para 26/01/2018, às 

15h10 min, ocasião em que será procedido o interrogatório do acusado, 

declinado à fl. 02.

Notifique-se o Ministério Público, Defesa e o Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário para realização do ato deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 314728 Nr: 17421-82.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDO PEREIRA VARÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:21081/MT

 Vistos,

Estando em ordem a missiva, designo audiência para 23/02/2018, às 

14h40 min, ocasião em que será procedido ao interrogatório do acusado, 

declinado à fl. 02.

Notifique-se o Ministério Público, Defesa e o Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário para realização do ato deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 274113 Nr: 12480-26.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DAVID DOS SANTOS OLIVEIRA, 

VALMIR LUIZ KEMPFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B/MT

 Vistos,

Estando em ordem a missiva, designo audiência para 23/02/2018, às 

15h30 min, ocasião em que será procedido a oitiva da testemunha, 

declinada à fl. 02.

Notifique-se o Ministério Público, Defesa e o Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário para realização do ato deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 278888 Nr: 15350-44.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDAIR PEREIRA DIESPINGUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:7094-A

 (...) Pelo exposto, IMPRONUNCIO o acusado VALDAIR PEREIRA 

DIESPINGUE, brasileiro, solteiro, tratorista, nascido aos 24/02/1984, natural 

de Aquidauna/MS, filho de Valdevino Pereira Diespingue e Maria Elsa 

Alves Diespingue, atualmente recolhido na Penitenciária “Ferrugem”, em 

Sinop/MT, da imputação que lhe foi feita na exordial, nos termos do artigo 

414 do Código de Processo Penal, em face da inexistência de indícios 

suficientes de autoria, nada impedindo que, surgidas novas provas, 

reabram-se as investigações.Ante o teor da presente decisão, relaxo a 

prisão preventiva do acusado, nos termos do artigo 5°, inciso LXV, da 

Constituição Federal, determinando a imediata expedição de alvará de 

soltura em seu favor, constando que a soltura não ocorrerá se por outro 

motivo o réu estiver preso. Transitado em julgado, procedam-se às 

anotações devidas a retirar quaisquer restrições do nome do réu com 

relação a este processo comunicando-se aos órgãos competentes.P. I. 

C.Após, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 313314 Nr: 16592-04.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CESAR DE SOUZA, JALLES SOUZA 

DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - 

OAB:7483-B/MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:MT - 16.233/O

 Carta de Precatória nº. 16592-04.2017.811.0015 – Código 313314

Vistos,

Estando em ordem a missiva, designo audiência para 26/01/2018, às 

15h50 min, ocasião em que será inquirida a testemunha declinada à fl. 02.

Notifique-se o Ministério Público, Defesa e o Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário para realização do ato deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 314003 Nr: 16989-63.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO PEREIRA CUNHA, ADAIR RODRIGUES 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT/13.171

 Carta de Precatória nº. 16989-63.2017.811.0015 – Código 314003

Vistos,

Estando em ordem a missiva, designo audiência para 09/02/2018, às 

15h40 min, ocasião em que será procedida a oitiva da testemunha, 

declinada à fl. 02.

Notifique-se o Ministério Público, Defesa e o Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário para realização do ato deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 314399 Nr: 17223-45.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO SABINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT

 Vistos,

Estando em ordem a missiva, designo audiência para 23/02/2018, às 

15h00 min, ocasião em que será procedido a oitiva da testemunha, 

declinada à fl. 02.

Notifique-se o Ministério Público, Defesa e o Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário para realização do ato deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 314649 Nr: 17373-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IREMAR LUIZ IGNACIO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DORIVAL DE 

MATTOS - OAB:13477/MT

 Vistos,

Estando em ordem a missiva, designo audiência para 23/02/2018, às 

15h40 min, ocasião em que será procedido a oitiva da testemunha, 

declinada à fl. 02.

Notifique-se o Ministério Público, Defesa e o Juízo Deprecante.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário para realização do ato deprecado.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 313935 Nr: 16950-66.2017.811.0015

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEIDE AZANHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Ação Penal - Código Apolo 313935

Vistos.

Diante do aditamento à denúncia ofertado às fls. 88/92, privilegiando o 

princípio do contraditório, antes de seu recebimento, intime-se o advogado 

constituído pela acusada Edileide para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do §2º do artigo 384 do Código de Processo 

Penal.

Após, imediatamente conclusos.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, AINDA NESTA DATA, expedindo-se o necessário.

Sinop, 17 de janeiro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 285539 Nr: 19319-67.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTUNATO SARTURI POLONIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS ARTHUR MARAGNO 

DINIZZ - OAB:22.471-MT

 Certifico que remeti o expediente para Publicação no Diário da Justiça a 

fim de Intimar o Dr. DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ – OAB nº 

22.471, advogado do acusado, da decisão conforme parte 

transcrita"...Desta forma, considerando que o pedido formulado pela parte 

refere-se, precisamente, a revogção de prisão preventiva decretada 

antes do periodo de plantão judiciário no recesso forense (dia 16/11/2017 

- cópia da decisão às fls. retro não numeradas), deixo de analisar o 

presente pedido, com fulcro no artigo 1º, paragrafo 1º, da Resolução 

71/2009 do CNJ e artigo 4º, da Portaria 150/2016- DF. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop, 29/12/2017 - Dra. Rosângela Zacarkim dos Santos - 

Juíza de Direito em Plantaõ Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 89674 Nr: 7017-21.2007.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAS POLTRONIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEXANDRE BATISTA 

DE AGUIAR - OAB:17541, CHARLY HOEGER - OAB:12668/MT, DANIEL 

BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - OAB:17554, 

ROSANA GIMENEZ GEBAUER - OAB:13761/MT, SANDRA SATOMI 

OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT, TATIANY TIAGO PAGLIARI 

HOEGER - OAB:17610

 Vistos. Diante do consignado acima, redesigno a presente solenidade 

para o dia 15 de Fevereiro de 2018, às 13h30min, devendo o cartório 

expedir o necessário. Saem os presentes intimados, inclusive a defesa 

técnica do acusado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 296949 Nr: 6531-84.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LEONAR MARTINS - 

OAB:19.039/MT, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/O

 INTIMADO fica o advogado MATHIS HALEY a interpor o recurso da 

apelação, haja vista o acusado se manifestar em recorrer da r. sentença.

Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 301112 Nr: 9097-06.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO CLAUDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Por todo o exposto, julgo procedentes os fatos narrados na denúncia de 

fls. 01a/01b, para:CONDENAR JOSÉ AUGUSTO CLAUDINO, brasileiro, 

nascido em 22/02/1980, na cidade de Sinop/MT, filho de Maria Augusta 

Claudino, RG n. 1599953-0 SSP/MT, residente na Rua Eliza Luciano, n. 

2.363, Bairro Jardim Novo Estado, nesta cidade, atualmente segregado na 

Penitenciária Ferrugem, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos 

e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente 

semiaberto, por ter violado a norma penal incriminadora prevista no artigo 

213 c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código 

Penal, com a incidência da Lei n. 11.340/06.Condeno o sentenciado ao 

pagamento das custas e das despesas processuais.O sentenciado 

poderá aguardar o trânsito em julgado em liberdade, diante do regime 

fixado para o cumprimento inicial da pena (semiaberto) e por inexistir nesta 

Comarca colônia agrícola, industrial ou similar, ou mesmo casa do 

albergado, não sendo crível permanecer em regime mais gravoso do que o 

fixado nesta sentença (súmula vinculante 56/STF).Inaplicável o inciso IV, 

do art. 387, do CPP, diante da natureza do delito.Nos termos do artigo 201, 

§2º, do CPP e artigo 21 da Lei n. 11.340/06, comunique-se a vítima, para 

ciência desta sentença e da colocação do sentenciado em liberdade.Uma 

vez transitada em julgado a presente sentença condenatória, extraia-se a 

guia definitiva de execução penal, nos termos do artigo 106 da LEP, 

redistribuindo-a ao Juízo da Vara das Execuções Penais e arquivem-se 

estes, nesta Vara. Havendo recurso, certifique-se a tempestividade e 

façam-me conclusos.Expeçam-se ofícios aos órgãos de registros na 

forma de costume, inclusive ao Departamento da Polícia Federal e informe, 

através do Sistema INFODIP, o Tribunal Regional Eleitoral/Mato Grosso (CF, 

art. 15, III).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 314847 Nr: 17523-07.2017.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: YURI THIAGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - 

OAB:16.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD- Código Apolo 314847Vistos.Remetam-se as informações em anexo 

por meio do Sistema de Malote Digital, nos termos da Resolução n. 

002/2010-TJ e Provimento n. 007/2011-CGJ.Certifique-se nos autos a 

confirmação do recebimento das informações.Às providências.Sinop, 19 

de Janeiro de 2018.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito 

____________________________________________________________

________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 171528 Nr: 9331-61.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Ação Penal - Código Apolo 171528.

Vistos.

Diante do endereço fornecido à fl. 210, designo o dia 20 de fevereiro de 

2018, às 15h45min para inquirição da vítima Orisa Mendes de Lima.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o acusado e o seu advogado (procuração à fl. 84).

Intime-se a vítima, no endereço fornecido à fl. 210.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 11 de dezembro de 2017.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 188352 Nr: 9657-84.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI SOUZA FIGUEIREDO, APOLIANA 

SOUSA NASCIMENTO, FABIANO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 

OAB:16254/MT, Luciana Marcolin Kaiser - OAB:16429, NÉVIO 

PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Por todo o exposto, julgo procedente a acusação quanto ao delito de 

tráfico, de acordo com os fatos narrados na denúncia (fls. 04/06), 

para:CONDENAR GIOVANI SOUZA FIGUEIREDO, .CONDENAR APOLIANA 

SOUSA NASCIMENTO, .CONDENAR FABIANO SOUZA FIGUEIREDO, 

brasileiro, nascido em Colíder/MT, no dia 25/06/1991, filho de Gumercindo 

Ferreira Lima e Jandira da Costa Lima, inscrito no CPF sob o n. 

037.509.561-62, último endereço informado nestes autos na Chácara 

Planalto, n. 42, Bairro Camping Club, nesta cidade, com informação de 

prisão em Nova Mutum/MT (fl. 170), por violar a norma penal incriminadora 

prevista no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena privativa de 

liberdade de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime 

incialmente semiaberto (fundamentação acima), bem como pena pecuniária 

de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 avos do 

salário mínimo vigente à época dos fatos por dia-multa, ficando sujeita à 

atualização do artigo 49, § 2.º e pagamento no prazo do artigo 50, ambos 

do Código Penal.Condeno os sentenciados ao pagamento das custas e 

das despesas processuais (pro rata.Após o trânsito em julgado, 

lancem-se os nomes dos sentenciados no rol dos culpados (Ofício ao 

SINIC- Departamento da Polícia Federal) encaminhe-se ao Juízo da 5ª Vara 

Cível desta Comarca para apurar a prática de ato infracional análogo ao 

crime previsto no artigo 299 do Código Penal, supostamente praticado por 

Apoliana, antes de atingir a maioridade.Notifique-se o Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sinop, 15 de 

dezembro de 2017.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 293152 Nr: 4164-87.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Certifico e dou fé, que considerando as determinações retro, é a presente 

para proceder a intimação do patrono Dr. Névio Pegoraro - OAB-MT 

6904-B, para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao agravo em 

execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 256067 Nr: 1426-63.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO ANTONIO SPULDARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO ORTEGA 

FERREIRA - OAB:18935/MT, CLEOMAR PEDRO MENEGALI - 

OAB:17.241-MT

 Certifico e dou fé, que considerando as determinações retro, é a presente 

para proceder a intimação do patrono Dr. Cleomar Pedro Menegali - 

OAB-MT 17241, para no prazo legal se minisfestar nos autos ante ao 

calculo de pena multa apresentado pelo Ministério Público nos autos as 

fls.168/171.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 300612 Nr: 8793-07.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEISER MUNIZ DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Certifico e dou fé, que considerando as determinações retro, é a presente 

para proceder a intimação do patrono Dr. Névio Pegoraro - OAB-MT 

6904-B, para no prazo legal apresentar as contrarrazões ao agravo em 

execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 306211 Nr: 12393-36.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO RIBEIRO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - 

OAB:16.428/MT

 Certifico e dou fé que considerando as determinações retro, é a presente 

para intimar os advogados DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA OAB-MT 

21678 e ROBSON REZENDE DOS SANTOS 16.428/MT, para no prazo legal 

apresentarem as contrarrazões ao agravo em execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 312816 Nr: 16282-95.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONI CARLOS MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT

 Certifico e dou fé que, considerando o permissivo legal, é a presente para 

intimar ao advogado Dr. CARLOS MELGAR NASCIMENTO 17.735-MT/OAB, 

da audiência admonitória para o dia 26 de Fevereiro de 2018, às 14 horas.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a) Jair Demétrio, 

OAB/MT 15.904, para que tome ciência de que está disponível para carga 

os Autos código 292861, da 3ª Vara cível da Comarca de Várzea 

Grande/MT, devendo o mesmo ser retirado na Diretoria do Foro, no prazo 

de 5 dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a) Giulio Alvarenga 

Reale, OAB/MT 15.484, para que tome ciência de que está disponível para 

carga os Autos código 263265, da 1ª Vara cível da Comarca de Várzea 

Grande/MT, devendo o mesmo ser retirado na Diretoria do Foro, no prazo 

de 5 dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a) Romilson 

Alexandre da Silva, OAB/MT 22661/0, para que tome ciência de que está 

disponível para carga os Autos código 282998, da 1ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, devendo o 

mesmo ser retirado na Diretoria do Foro, no prazo de 5 dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a) Miro Agostinho 

das Neves, OAB/MT 12.818, para que tome ciência de que está disponível 

para carga os Autos de Inquérito Policial código 487088, da 3ª Vara 

Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, devendo o mesmo ser retirado 

na Diretoria do Foro, no prazo de 5 dias.v

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): Cristiane 

Belinati Garcia Lopes, OAB/MT 11.877-A, e/ou Pio Carlos Freiria Junior 

OAB/MT 18678-A, para que tomem ciência de que está disponível para 

carga os Autos código 311076, da Vara Especializada de Direito Bancário 

da Comarca de Várzea Grande/MT, devendo o mesmo ser retirado na 

Diretoria do Foro, no prazo de 5 dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): Mauro Paulo 

Galera Mari, OAB/MT 3.056, para que tome ciência de que está disponível 

para carga os Autos código 43021, da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Várzea Grande/MT, devendo o mesmo ser retirado na Diretoria do Foro, no 

prazo de 5 dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): Sabrina Luzia F. 

Metelo, OAB/MT 18.544, para que tome ciência de que está disponível para 

carga os Autos código 292431, da 1ª Vara de Família e Sucessões da 

Comarca de Várzea Grande/MT, devendo o mesmo ser retirado na 

Diretoria do Foro, no prazo de 5 dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): Pedro Roberto 

Romão OAB/SP 209.551, para que tome ciência de que está disponível 

para carga os Autos código 441726, da Vara Especializada em Direito 

Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, devendo o mesmo ser 

retirado na Diretoria do Foro, no prazo de 5 dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): Claudison 

Rodrigues OAB/MT 9.901, para que tome ciência de que está disponível 

para carga os Autos código 305171, da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Várzea Grande/MT, devendo o mesmo ser retirado na Diretoria do Foro, no 

prazo de 5 dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): Renato Chagas 

Correia da Silva OAB/MT 8.184-A e/ou Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins OAB/MT 13.994-A, para que tomem ciência de que está disponível 

para carga os Autos código 110132, da Vara Especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, devendo o mesmo ser 

retirado na Diretoria do Foro, no prazo de 5 dias.

Desarquivamento de Processo: Intimação do(a) Doutor(a): Maria Pereira da 

Silva OAB/MT 17.534, para que tomem ciência de que está disponível para 

carga os Autos código 291753, da Vara da Diretoria do Foro da Comarca 

de Várzea Grande/MT, devendo o mesmo ser retirado na Diretoria do Foro, 

no prazo de 5 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 522610 Nr: 25867-16.2017.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - 

OAB:11564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pedido de Providências n.º 5867-16.2017.811.0002 - ID. 

522610Requerente: Odair Aparecido BusíquiaVistos.(...). Feitas essas 

considerações, DEFIRO em parte o pedido formulado por Odair Aparecido 

Busíquia, autorizando-o a acessar o Livro n.º 357, no balcão do Cartório 

do 2º Ofício desta Comarca, extraindo, se necessário, fotocópias dos atos 

notariais contidos no referido Livro, somente quando estes não 

envolverem atos notariais sujeitos ao sigilo.Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.P. R. 

Intimem-se.Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da 

presente decisão servirá como comunicação (Ordem de Serviço n.º 

2/2017/DF).Várzea Grande-MT, 19 de dezembro de 2017.Juiz LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUESDireito Diretor do Foro em substituição legal

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-25 IMPUGNAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1007741-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. A. N. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO OAB - TO2212 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. W. (IMPUGNADO)

 

Vistos. Fora protocolizada contestação da inicial distribuída sob o n. 

1005432-04.2017.811.0002, contudo, deveria ser a mesma anexada ao 

referido feito e não distribuída por dependência como ocorreu. Desta 

forma, é medida que se impõe o cancelamento da distribuição e a 

consequente extinção do presente feito, devendo, contudo, a contestação 

ser remetida ao processo correspondente. Assim, determino o 

cancelamento da distribuição do presente feito e, como consequência, 

Julgo extinto o presente feito nos termos do art. 485, IV do CPC.. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007651-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. P. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. L. A. (RÉU)

 

Vistos. WILSON PIRES DE ANDRADE E MARIA PAULA DE LIMA ANDRADE 

postularam homologação de termo de acordo extrajudicial de Exoneração 

de Alimentos. Pois bem, considerando a manifestação de vontade exarada 

conjuntamente, conforme termos expostos na petição constante do id. 

10205031 e por preenchidos os requisitos genéricos (art. 104 CC/2002) e 

específicos (arts. 841 e 842 c/c art. 107 e art. 219 CC/2002), HOMOLOGO 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “B” do novo CPC, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial celebrado 

entre as partes, nos termos do artigo 200 do CPC. Exonero o requerente 

WILSON PIRES DE ANDRADE da obrigação de prestar alimentos à sua filha 

MARIA PAULA DE LIMA ANDRADE. Expeça-se o necessário. Sem custas 

e sem honorários. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008870-38.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

A. M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIANA MARTINS DE AQUINO OAB - MT6947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Para o reconhecimento da união estável há necessidade de se 

comprovar a inexistência de impedimento ao casamento (art. 1.723, § 1º, 

do CC). Nestes termos: I- Verifico que a petição inicial não preenche os 

requisitos exigidos no artigos 319 e 320 do CPC e, portanto, faculto à parte 

autora a emenda da inicial, para o fim de trazer aos autos cópia de sua 

certidão de nascimento ou casamento – caso já tenha sido casada 

anteriormente – com averbação de divórcio, apresentando, destarte, 

declarações firmadas por 3(três) testemunhas que atestem a convivência; 

II- Oportunamente, faculto a emenda da procuração outorgada, para o fim 

de adequação dos poderes, separando os relativos à cláusula específica, 

conforme estabelece o artigo 105, caput, do CPC. III- Intime-se para 

cumprimento no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. IV- 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1006734-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. N. B. (REQUERENTE)

M. P. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos. Valter Narcizo Barbosa e Meire Perpétua gentil barbosa, 

devidamente qualificados nos autos, ingressaram com pedido de Divórcio 

Consensual, apresentando, para tanto, os termos do divórcio, 

estabelecendo a guarda e alimentos aos filhos menores, regulamentando, 

ainda, o exercício da visitação e partilha de direitos trabalhistas.A inicial foi 

instruída com os documentos necessários à propositura da ação.Instado a 

se manifestar, o representante do Ministério Público manifestou-se 

favoravelmente à homologação – evento id. n. 10729770.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, acolho, com 

base no artigo 487, i, do código de processo civil, o pedido formulado por 

Valter Narcizo Barbosa e Meire Perpétua gentil barbosa,, para DECLARAR 

Dissolvido o vínculo CONJUGAL que mantinham e, por conseguinte, 

decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma convencionada na inicial, fazendo-o 

com fundamento no artigo 37 da Lei 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da 

Constituição federal. Homologo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado relativo à partilha, alimentos, guarda e 

visitação dos filhos menores, nos termos do artigo 487, iII, ‘b’, do código de 

processo civil.A cônjuge varoa voltará a usar seu nome de solteira, qual 

seja Meire Perpétua gentil.Cientifique-se o Ministério Público.Isento os 

requerentes 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 

a n o t a ç õ e s  e  c o m u n i c a ç õ e s , 

arquivem-se.Publique-se.intime-se.Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 391487 Nr: 6237-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSO, GDOES, ERSDO, TGSDO, LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WILZEM MACOTA - 

OAB:7481-B/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° c/c 771, ambos do Código de Processo 

Civil.Cientifique-se o representante do Ministério Público.Sem custas e sem 

honorários posto que defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

necessárias baixas e anotações.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 248593 Nr: 8239-58.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLLADSA, NALADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMV, RDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Eduardo Lima Pires de 

Miranda - OAB:16708/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Sem prejuízo do cumprimento da determinação de fl. 204, Intime-se o 

Executado, para pagar, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, no prazo de três dias, devendo os respectivos valores ser 

depositados na conta poupança indicada pela exequente nos autos.

II- Advirto ao executado que caso não efetue o pagamento, não prove que 

o efetuou ou não apre¬sente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, 

será protestado o pronunciamento judicial (art. 528, §1º do CPC), 

aplicando-se, no que couber, o disposto no art.517.

III- Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de 

pagar justificará o inadimplemento.

 IV- Não havendo o adimplemento ou sendo a justificativa rejeitada, além 

da determinação de protesto (item II acima), ser-lhe-á decertada a prisão 

civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, ressaltando-se que o 

cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas.

V- Conste no mandado que o valor do débito refere-se às prestações 

alimentícias indicadas na petição de fls. 207, mais as devidas durante o 

curso do processo (Súmula 309 do STJ).

VI- Cumpra-se em caráter de urgência, com os benefícios do art. 212 § 2º 

do CPC, devido tratar-se de alimentos.

VII- Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

VIII - CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 316955 Nr: 13317-28.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKMDS, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELI SOARES DE 

CARVALHO PEREIRA DE SOUZA - OAB:20283

 VISTOS.

Kettryn karolyne maria da silva devidamente representada, ingressou com 

a presente ação de investigação de paternidade, em desfavor de Ataíde 

rosa.

 Pela petição de fls. 108/109 a parte requer a desistência da ação.

 É o relatório.

Decido.

Preleciona THEOTÔNIO NEGRÃO, em sua obra “Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor”, em comentário ao art. 485, inciso viii, do 

CPC:

 “O pedido de desistência da ação somente poderá ser acolhido se houver 

assentimento do réu, que já tenha oferecido resposta, ou por renúncia do 

autor ao direito pleiteado.” (RJTAMG 38/230).

 Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII C/C 200, parágrafo 
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único, do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência 

formulado.

 Sem custas, posto que defiro às partes os benefícios da assistência 

judiciária gratuita.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas baixas e cautelas 

de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 369574 Nr: 19117-03.2014.811.0002

 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: LDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THATIANE ZAITUM CARDOSO - 

OAB:12.332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, remeti matéria a imprensa para que a parte Autora se 

manifeste através do seu Defensor sobre a contestação juntada nos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 387305 Nr: 3658-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFCDL, PJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 200 do CPC, Homologo o acordo 

celebrado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.SUSPENDO o andamento da execução até o final do prazo 

concedido pelo credor, nos termos do art. 922 do CPC.Expeça-se o Alvará 

de Soltura em favor de Alex de Lima Messias, se por outro motivo não 

estiver preso.Cientifique-se o Ministério Público.Advirto o executado que o 

não cumprimento ensejará no protesto da dívida e decretação da prisão 

civil.Findo o prazo de suspensão requerido, intime-se o(a) patrono(a) do 

exequente para manifestar se o executado cumpriu integralmente o 

acordo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 395281 Nr: 8623-45.2015.811.0002

 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: ALEXANDRE TESSAROLO, MARLETE BATISTA DE 

AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILTON JOSÉ TESSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:MT 10.228, ODAIR A BUSÍQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I - Junte-se a petição constante do lembrete do sistema Apolo.

II - Quanto ao pedido de habilitação de crédito, nos termos do artigo 642, § 

1º, do CPC, deverá ser distribuído por dependência e autuado em apenso 

aos autos do processo de inventário. Assim, desentranhe-se a petição de 

fls. 354/356 e documentos que a instruem, para que se promova a 

distribuição e correta autuação.

III - Deve o inventariante, à despeito da determinação acima, proceder à 

apuração de haveres, na forma preconizada pelo artigo 620, §1º, do CPC. 

Para tanto, fixo o prazo de 30 (trinta) dias.

IV- No mais, indefiro por ora o pedido de levantamento de valores. Deve o 

inventariante, se assim lhe aprouver, colacionar ao feito as guias de 

recolhimento para posterior levantamento.

V- Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 230744 Nr: 10906-51.2009.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRÍCIA SALGADO - 

OAB:13260 - MT, tania silva de olivera - OAB:10023-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS SANTAREM 

GONZALES - OAB:OAB/MT 11.062/A, ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918 OAB/MT

 Certifico que remeti matéria a imprensa para que parte autora se 

manifeste través do seu advogado, sobre a certidão do oficial de justiça já 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 328395 Nr: 24712-17.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMFP, LPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS em correição.

I- Infrutífera a tentativa de penhora via BacenJud anexo.

II- Vistas à parte exequente para manifestação com relação ao 

prosseguimento do feito.

III- Em seguida, ao Ministério Público.

IV- Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372382 Nr: 21176-61.2014.811.0002

 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: DS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMFL, VAMJ, ESM, ESM, VAMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDEMAR AUGUSTO MESQUITA 

JÚNIOR, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: DORALICE SIMIÃO, AJUIZOU A AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM, EM FACE DE 

ELIENE SANTANA MESQUITA FERREIRA LIMA E VALDEMAR AUGUSTO 

MESQUITA JÚNIOR. A SRª. DORALICE SIMIÃO e o SR. VALDEMAR 

AUGUSTO MESQUITA, CONVIVERAM APROXIMADAMENTE 13 (TREZE) 

ANOS, DO RELACIONAMENTO DO CASAL NÃO ADVIERAM FILHOS. O "de 

cujus" VEIO A ÓBITO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2014, EM VIRTUDE DE 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, DEIXANDO DOIS FILHOS DE OUTRO 

RELACIONAMENTO. SENDO ASSIM, A SENHORA DORALICE VEM 

ATRAVÉS DE AÇÃO JUDICIAL, REQUERER RECONHECIMENTO DE UNIÃO 

ESTÁVEL POST MORTEM.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.I- Defiro o pedido de fl. 

171-verso. Cite-se na forma ali requerida.II- Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Paula Adriana Matos de 

Freitas, digitei.

Várzea Grande, 14 de dezembro de 2017

Fidelis Cândido Filho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 401440 Nr: 12071-26.2015.811.0002

 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: ACDCSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUSCELINO FERREIRA DE MELO, Filiação: 

Josefa Adelia Ferreira da Silva e Jair Vieira de Melo, brasileiro(a), natural 

de Anadia-AL, Telefone 82 5767 00000. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: ANA CARLA DE CARVALHO SILVA DE MELO, ajuizou 

a "AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO", em face de JUSCELINO FERREIRA DE 

MELO, Durante a união conjugal adveio 01 filha ÁGHATA VITÓRIA DE 

CARVALHO SILVA DE MELO, haja vista que se encontra sob a guarda da 

genitora. A requerente requer a decretação do divórcio, expedindo-se o 

mandado de averbação ao registro civil, bem como a regulamentação de 

guarda,visitas e alimentos fixados liminarmente, a ser pago mediante 

depósito em conta bancária.

Despacho/Decisão: VISTOS.I- Considerando que todas as diligências 

determinadas se mostraram infrutíferas, defiro a citação por edital, 

conforme requerido às fls. 63, com prazo de 30(trinta) dias. Dispenso a 

realização da audiência de conciliação/mediação, tendo em vista a 

inocuidade de tal medida, diante da citação ficta, sendo que o prazo de 

contestação inicia-se do término do prazo estipulado nos termos do art. 

231, IV, do CPC.II- Às providências. cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Felix da Silva 

Ferraz, digitei.

Várzea Grande, 27 de outubro de 2017

Fidelis Cândido Filho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 412141 Nr: 17876-57.2015.811.0002

 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: MICHELY BRUNA AGUILAR CONCEIÇÃO, MICHEL 

BRUNNO CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILTON JOSÉ TESSAROLO, 

ALEXANDRE TESSAROLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, ODAIR A. BUSIQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIARA FERNANDA 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT 20.371, RAFAELA VITÓRIA MENDES 

VOLCOV - OAB:17.893

 Vistos em correição.

I - Sobre a contestação de fls. 33/38 e documentos que a instrui, diga o 

autor, no prazo de 10 dias.

II - Intime-se e cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 420510 Nr: 4441-15.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 PIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSE, EDILMA TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDILMA TEODORO DA SILVA, Cpf: 

02406948137, Rg: 19199066, Filiação: Maria de Socorro da Silva e João 

Teodoro da Silva, data de nascimento: 23/10/1981, brasileiro(a), natural de 

Juina-MT, solteiro(a), desempregada, Telefone 9926.1425. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: JOSÉ PIO, representado por seu advogado nomeado 

dativo, ajuizou a "AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C 

RATIFICAÇÃO PARCIAL DE REGISTRO DE NASCIMENTO", em face de 

JÉSSICA DA SILVA ELIAS, menor impúbere representada por sua genitora 

EDILMA TEODORO DA SILVA. Manteve o requerente breve relação afetiva 

com a genitora no ano de 2000 apenas uma vez , dessa relação adveio a 

gestação da menor. Durante a gestação a genitora começou a se 

relacionar com o litisconsorte passivo Srº. VALDIR ELIAS. Em 2013 

buscou a genitora pelo requerente informando dúvida quanto a 

paternidade. As partes foram consensualmente ao laboratório para 

realizar exame de DNA, no qual restou comprovado que o real pai da 

menor é o requerente, Senhor JOSÉ PIO. O litisconsórcio deu ciência da 

pretenção de anulação do registro. O requerente pede que seja retificado 

parcialmente o registro de nascimento da menor requerida, sendo 

expedido o competente mandado ao 2º Serviço Registral e Notarial de 

Juína - MT, deixando de constar o nome do litisconsorte VALDIR ELIAS 

como pai da menor e passe a ter em seu registro seu verdadeiro pai que é 

o requerente, Senhor JOSÉ PIO.

Despacho/Decisão: Vistos.I- Da análise dos autos, verifica-se que não 

houve êxito na tentativa de citação da requerida. Assim, defiro a citação 

por edital, conforme requerido à fl. 72/73, com prazo de 30(trinta) dias. II- 

Dispenso a realização da audiência de conciliação/mediação, tendo em 

vista a inocuidade de tal medida, diante da citação ficta, sendo que o 

prazo de contestação inicia-se do término do prazo estipulado nos termos 

do art. 231, IV, do CPC. iII- Se decorrido o prazo de citação editalícia sem 

defesa do requerido, nomeio, desde já, curador especial o NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA DA univag, para apresentar defesa no prazo legal, em 

conformidade com o artigo 72, inciso II do CPC.IV- Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daniela Felix da Silva 

Ferraz, digitei.

Várzea Grande, 26 de outubro de 2017

Fidelis Cândido Filho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 423277 Nr: 23702-64.2015.811.0002

 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: BENEDITA VITAL DE OLIVEIRA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDELCINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYZIA MENNA BARRETO 

FERREIRA-UNIVAG - OAB:7329 B, UNIVAG - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FIDELCINO DA SILVA, Filiação: Liezina 
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Barnardes da Silva e Edgar Cachoeira da Silva, brasileiro(a), casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A requerente e o requerido contrairam matrimônio em 

27/11/1980, pelo regime de comunhão parcial de bens, do casamento 

nasceram 02 (dois) filhos. O casal encontra-se separado de fato desde o 

ano de 1985, quando o requerido foi embora. Durante o matrimônio nunca 

adquiriram nenhum patrimônio. A requerente deseja voltar a usar o seu 

nome de solteira BENEDITA VITAL DE OLIVEIRA. Sendo assim, vem 

interpor ação de Divórcio.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.I- defiro o pedido de fl. 33. Cite-se 

por edital, com prazo de 30(trinta) dias. II- Dispenso a realização da 

audiência de conciliação/mediação, tendo em vista a inocuidade de tal 

medida, diante da citação ficta, sendo que o prazo de contestação 

inicia-se do término do prazo estipulado nos termos do art. 231, IV, do 

CPC. iII- Se decorrido o prazo de citação editalícia sem defesa do 

requerido, nomeio, desde já, curador especial a Dra. Sandra Cristina Alves 

– defensora pública, para apresentar defesa no prazo legal, em 

conformidade com o artigo 72, inciso II do CPC.IV- Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Paula Adriana Matos de 

Freitas, digitei.

Várzea Grande, 05 de dezembro de 2017

Fidelis Cândido Filho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 450523 Nr: 12164-52.2016.811.0002

 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: APF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYRHAM MARIA DE ARRUDA 

REIDEL FONSECA - OAB:20809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, RODRIGO PAULO CORRÊA - OAB:OAB/MT 2841, 

WELBER COSTA BAIMA - OAB:OAB/MT 7.870

 Vistos em correição.

I- Intimem-se os acordantes para que instruam o acordo de fls. 32/41 com 

prova da propriedade dos bens que pretendem partilhar, no prazo de 05 

dias.

II- Após, conclusos para deliberação/homologação.

III- Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 8157 Nr: 333-42.1995.811.0002

 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: SANDRA REGINA MICHELETE,POR SI ,E REP.SEUS 

FILHOS MENORES, IZABELA MICHELETE FAGUNDES DE FREITAS, 

JOSIMAR FAGUNDES DE FREITAS, ROBERTO PESSOA DE FREITAS 

,REP.P.SUA MÃE, MARIA PESSOA DE FREITAS,REP.SEU FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ FAGUNDES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Indefiro o pedido de fl.177, vez que tal desiderato deve dar-se por vias 

próprias ao fim colimado. Ao mais, satisfeita a prestação jurisdicional, 

retornem os autos ao arquivo, procedendo-se as anotações de estilo.

II - Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 209821 Nr: 5575-25.2008.811.0002

 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: J. S. rep. Por sua mãe ZÉLIA ROSENDO DA SILVA, 

ZELIA ROSENDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o pedido de fl. 145, diligencie, o Sr. Gestor, junto à Conta Única, 

requisitando as informações relativas às transferências eventualmente 

canceladas.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 234204 Nr: 14251-25.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFDP, EHFDP, LDFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18.363/MT

 Vistos em correição.

I– A renúncia só produz efeitos processuais depois que, cumprida, conste 

dos autos, ou que a parte ingresse em Juízo com novo procurador.

II – Intime-se o renunciante para trazer para os autos, no prazo legal, 

prova da notificação, posto que é dever do advogado e não do juiz 

cientificar a parte interessada(CPC – art. 112), além, é claro, de continuar 

o advogado a representar nos autos, seu constituinte pelo prazo de 

10(dez) dias.

III - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 242237 Nr: 3501-27.2010.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE GONÇALVES DA MOTA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSERINO DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Acolho o parecer ministerial de fl. 89. Intime-se a prestar a informações 

solicitadas no prazo de 15(quinze) dias.

II- Decorrido o prazo, com ou sem manifesação, renove-se vista ao 

representante do Ministério Público.

III- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 264301 Nr: 3660-33.2011.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLRS, FRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISÂNGELA FERREIRA 

LOPES DEL NERY - OAB:6531, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:OAB/MT 6945

 Diante do exposto, deixo de resolver o mérito e em consequência julgo 

extinto o processo, com fundamento no Artigo 485, § 1º do Código de 
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Processo Civil.Isento a parte requerente de custas e emolumentos 

processuais, por ser beneficiaria de assistência judiciária 

gratuita.Certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Publique-seIntime-seCumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 305503 Nr: 1177-59.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAP, MVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE RONDÔNIA - OAB:

 Vistos.

Ante o adimplemento da obrigação deduzida nos autos, mediante 

transação, conforme noticiado pelo(a) exequente à fl. 63, estes autos 

devem ser extintos.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC:

 “Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Assim, julgo extinta a presente execução de alimentos.

Solicite-se Sr. Gestor o recolhimento do mandado de prisão, oficiando para 

tanto. (fls., 64)

Estendo às partes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Cientifique-se o Ministério Público.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 317711 Nr: 14070-82.2013.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NEUZA VICENTE DUARTE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO PATERNOST DE 

FREITAS - DEFENSOR - OAB:DEFENSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Neuza Vicente Duarte oliveira ingressou com a presente ação de guarda , 

em desfavor de rosangela cardoso.

 Pela petição de fls. 66 a parte requer a extinção do feito.

 É o relatório.

Decido.

Pela análise dos autos, verifico que ocorreu a perda do objeto da presente 

ação, tendo em vista a implementação da maioridade civil de quem se 

pleiteava a guarda.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. MAIORIDADE. PERDA DO 

OBJETO. OS FILHOS ESTÃO SUJEITOS AO PODER FAMILIAR, ENQUANTO 

MENORES. VERIFICADA A MAIORIDADE DA FILHA DA APELANTE, 

EVIDENTE A PERDA DO OBJETO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 5º E 1.630 DO CC. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. (TJ-RS - 

AC: 70064966427 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 

26/08/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/09/2015)

Assim, temos o que preceitua o art. 493 do CPC, in verbis:

 Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, 

modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá 

ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no 

momento de proferir a decisão.

A esse respeito, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

 A prestação jurisdicional deve ser prestada de acordo com a situação 

dos fatos no momento da sentença ou do acórdão. (in "Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 9ª edição, Revista 

dos Tribunais, 2006, p. 589).

 Diante de tal fato, inexiste interesse processual a justificar o exame da 

questão submetida à apreciação, em razão da ausência de um dos 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, razão pela qual, declaro a perda do objeto da presente ação e, 

como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento 

no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, coma as 

necessárias baixas e anotações.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 337978 Nr: 6230-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMR, SKMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO MOTTA BONIN - 

OAB:OAB-SP 331254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNÉIA SILVANA 

GONÇALVES - OAB:12.320, ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - 

OAB:11642/MT, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997/MT

 Vistos em correição.

I- Intime-se a parte exequente sobre a certidão de fls. 102, bem como 

sobre o prosseguimento do feito.

II- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 339776 Nr: 7772-40.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCDSM, KCDS, DEDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZÁRIO - OAB:14.272/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT, LUIZ HENRIQUE SENFF - OAB:14048

 Vistos em correição.

A parte autora foi intimada pessoalmente, via edital, para dar andamento 

ao feito, sob pena de extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem 

qualquer manifestação, conforme certidão retro.

Ressalte-se que o processo encontra-se paralisado há mais de um ano 

sem qualquer manifestação de interesse da parte e, e face à 

impossibilidade de sua localização em razão da insuficiência de endereço, 

foi determinada a sua intimação por edital.

Destarte, a requerente foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento 

no feito, como não o fez no prazo legal, é factível a extinção do processo.

Diante do exposto, não resolvo o mérito, com fundamento no Artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, ante a falta de manifestação da 

parte.

Revogo eventuais mandados de prisão que porventura estejam em aberto, 

penhora ou protesto, devendo, o Sr. Gestor, proceder as respectivas 

baixas.

 Sem custa e sem honorários.

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 371024 Nr: 20185-85.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDML, EGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT
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 Vistos.

I- Recebi hoje.

II – Ante a manifestação de fls., 76/81, diga a exequente no prazo legal.

III- Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 371347 Nr: 20450-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVPDBDS, VPDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348

 Vistos em correição.

Ante o adimplemento da obrigação deduzida nos autos, conforme 

noticiado pelo(a) exequente às fls. 72, estes autos devem ser extintos.

Assim:

Nos termos do artigo 924, inciso II, do NCPC:

 “Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;”

Assim, julgo extinta a presente execução de alimentos em que ANA 

VITÓRIA PEREIRA DE BARROS DA SILVA, representado por sua genitora 

VALQUIRIA PEREIRA DE BARROS, promove em desfavor de JOSÉ 

SANTANA DA SILVA FILHO.

defiro à exequente e ao executado os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, razão pela qual isento-os do pagamento das custas judiciais (art. 

99, § 6º do NCPC).

Expeça-se alvará de levantamento do valor depositado à fl. 71, em favor 

da exequente.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Notifique-se o ilustre representante do Ministério Público.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 416155 Nr: 19993-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDDOP, MLPDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o adimplemento da obrigação deduzida nos autos, conforme 

noticiado pelo(a) exequente às fl. 53-verso, estes autos devem ser 

extintos.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC:

 “Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Assim, julgo extinta a presente execução de alimentos.

Estendo ao executado os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

razão pela qual isento as partes de custas e honorários advocatícios.

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 431720 Nr: 1969-08.2016.811.0002

 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: LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Laezio da silva ingressou com a presente ação de modificação de guarda, 

em desfavor de vasti ramos dos santos.

 Pela petição de fls. 69/70 a parte requer a desistência da ação.

 É o relatório.

Decido.

Preleciona THEOTÔNIO NEGRÃO, em sua obra “Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor”, em comentário ao art. 485, inciso viii, do 

CPC:

 “O pedido de desistência da ação somente poderá ser acolhido se houver 

assentimento do réu, que já tenha oferecido resposta, ou por renúncia do 

autor ao direito pleiteado.” (RJTAMG 38/230).

 Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII C/C 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência 

formulado.

 Sem custas, posto que defiro às partes os benefícios da assistência 

judiciária gratuita.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas baixas e cautelas 

de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 450018 Nr: 11914-19.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPDA, APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:20920/O, YASMIN DE PINHO NOVO LO´PES - OAB:21.335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉLCIO JÚLIO BENTO JUNIOR 

- OAB:

 Certifico, que remeti matéria a imprensa para que a parte Autora se 

manifeste através do seu advogado sobre despacho de folha 137.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008285-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES OAB - MT12554-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASEMIRO PEREIRA DE SOUZA NETO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DIRCE DE ABREU (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1008285-83.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas. À(o) Advogado(a) da Inventariante para manifestar acerca da 

manifestação da Procuradoria do Estado de ID 11401527. Várzea 

Grande/MT, 19 de janeiro de 2018. Edith Garcia Gestora Judiciaria em 

Substituição

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006027-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. I. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

A. B. B. D. A. J. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1006027-03.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas. -Ao Advogado da Autora para manifestar acerca da contestação e 

documentos juntados pelo requerido. Várzea Grande/MT, 19 de janeiro de 

2018. Edith Garcia Gestora Judiciaria em Substituição

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006454-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. P. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. J. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e 

Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que,em 

cumprimento ao R. Mandado de Citação, determinado pelo MM (a) Juiz (a) 

de Direito da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Comarca de Várzea Grande, dirigi-me na Rua U, Quadra 36, Casa 12, 

Bairro: Jardim Novo Horizonte, nesta cidade, e lá estando, não foi possível 

efetuar o cumprimento do mandado, em face de não ter encontrado o 

Requerido Wellington José Costa no endereço indicado nos autos. Em ato 

contínuo, dirigi-me na Av. Couto Magalhães, 2820-C, Bairro: Centro Norte, 

e lá estando, não foi possível Citar o Requerido, em razão de não tê-lo 

encontrado no endereço indicado nos autos, segundo informações 

prestadas pelo Sr. Júlio César (proprietário da empresa), que, o Requerido 

desligou da empresa há mais de 02 meses e se encontra trabalhando na 

cidade de Poconé - MT, motivo pelo qual, faço a sua devolução em cartório 

para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. VÁRZEA 

GRANDE/MT, 5 de dezembro de 2017. FALCONIERE SOUZA MAIA Oficial 

de Justiça

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005206-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. G. D. A. (AUTOR)

R. O. G. D. A. (AUTOR)

C. M. G. D. A. (AUTOR)

P. G. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. A. (RÉU)

Outros Interessados:

R. D. G. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

 

PROCESSO PJE Nº 1005206-96.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face do aviso de 

recebimento negativo, juntado aos autos, encaminho-a à imprensa para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande, 22 de janeiro de 

2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007746-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. D. S. O. (AUTOR)

I. D. S. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO)

NAYARA LUCIA DE OLIVEIRA OAB - 038.564.641-07 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1007746-20.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a AJG. Trata-se de Ação 

de Alimentos ou Revisional de Alimentos ??? Note-se que há afirmação de 

ação anterior, com fixação de alimentos, no ano de 2014. Em caso de 

Revisional, a parte autora deve carrear aos autos a sentença que fixou os 

alimentos, bem ainda expor a necessidade da alteração do valor ou das 

condições econômicas do pai. Tratando-se de ação de Alimentos deve 

indicar o valor ou percentual do salário mínimo para fixação da pensão, já 

que não há menção a empregador do requerido. Deve também instruir a 

exordial com a certidão de nascimento ou documento equivalente do 

menor Ihan, uma vez que a encartada está ilegível. O Juízo a que foi 

dirigido também está incorreto (art. 319, I, do CPC). Por fim, mas muito 

relevante, deve apresentar a qualificação completa da parte ré. Assim 

sendo, intime-se a parte autora, por Advogado, para que emende a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Com a emenda, proceda-se à conclusão. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

19 de Dezembro de 2017. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008065-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. D. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. M. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1008065-85.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o pedido de AJG. A 

genitora deve constar do pólo ativo da ação, em nome próprio, eis que a 

guarda, se deferida, será em seu favor e não da criança, única que 

consta do pólo ativo da ação. Intime-se para emenda. Independente disso, 

oficie-se requisitando cópia dos três últimos comprovantes de pagamento 

do requerido. Com a emenda, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 2017. CHRISTIANE 

DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006876-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MARQUES SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN DE SOUZA DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1006876-72.2017.8.11.0002. VISTOS etc. O inventário negativo é a 

maneira de se comprovar a inexistência de bens em nome do falecido. No 

caso em tela, verifica-se que o requerente, na realidade, pretende a 

expedição de Alvará Judicial para o levantamento dos valores deixados 

em contas do “de cujus”. Dessa forma, deve retificar a petição inicial e 

adequá-la a este pedido. Ademais, afirma ser o único herdeiro, de modo 

que deve carrear aos autos as certidões de óbito dos genitores da Sra. 

Cristian de Souza da Silva. Assim sendo, intime-se a parte autora, por 

Advogado, para que esclareça na petição inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento. Com a emenda, proceda-se à conclusão. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 2017. CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006879-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEI ROSA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAZ PAULO PAGOTTO OAB - MT5201/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FRANCISCO DA COSTA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUCILEI ROSA DA SILVA COSTA (HERDEIRO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1006879-27.2017.8.11.0002. VISTOS etc. De acordo com o Código de 

Processo Civil: Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que 

não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Ademais, o 

documento pessoal do Sr. Leandro está ilegível. Assim sendo, intime-se a 

parte autora, por Advogado, para que emende a petição inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Com a emenda, 

proceda-se à conclusão. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro 

de 2017. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006542-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DO BEM CAMPOS (REQUERENTE)

SIMONE SANTOS DO BEM (REQUERENTE)

SILVANA CRISTINA SANTOS DO BEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE FRANCO MORAES OAB - MT0019816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS JOSE DO BEM NETTO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

SIDNEI SANTOS DO BEM (HERDEIRO)

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

MARIA APARECIDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO PJE Nº 1006542-38.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa juntada aos autos no ID 11293079, encaminho-a à imprensa para 

a Advogada da Autora manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea 

Grande, 22 de janeiro de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004785-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. J. A. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

PROCESSO PJE Nº 1004785-09.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, encaminho-a à 

imprensa para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande, 22 

de janeiro de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008322-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SARAT DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEI RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1008322-13.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Em consulta ao Sistema Apolo, 

verifica-se que tramita perante a Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher desta comarca, Medida Protetiva de 

código nº. 463101, envolvendo as mesmas partes deste feito. Assim 

sendo, deve este processo ser remetido àquele Juízo, que detém 

competência absoluta para analisar a questão posta em debate, 

consoante decidiu o e. Tribunal de Justiça deste Estado, conforme decisão 

publicada no Diário de Justiça Eletrônico, transcrita abaixo, “verbis”: 

Protocolo Número/Ano: 145214 / 2013 CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 

145214/2013 - CLASSE CNJ - 221 - COMARCA CAPITAL SUSCITANTE - 

JUÍZO DA 6ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA 

COMARCA DA CAPITAL SUSCITADO - JUÍZO DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER Decisão: Assim, como a demanda em análise é corriqueira neste 

Tribunal, já está pacificada, e conforme as jurisprudências colacionadas, 

este conflito encontra-se devidamente autorizado a ser decidido 

monocraticamente. Destarte, com fulcro no parágrafo único do artigo 120 

do CPC, CONHEÇO do Conflito de Competência Negativo suscitado pelo 

Juízo da 6ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Capital da 

Capital, e julgo-o PROCEDENTE, fixando a competência do Juízo da 2ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, também 

desta Capital, para processar e julgar a Ação de Alimentos, código n.º 

138492. Remetam-se os autos ao Juízo Suscitado. Às providências 

necessárias. (Sem negrito no original). Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS 

S A N T O S  ( R E L A T O R )  D i s p o n í v e l  e m : 

http://sistemadje.tjmt.jus.br/publicacoes/9196-2013.pdf., 12/12/2013, às 

15h20min. No mesmo sentido: QUINTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 113921/2011- CLASSE CNJ - 202 – COMARCA CAPITAL 

AGRAVANTE: BEATRIZ VIEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: IVAN CARLOS 

DE OLIVEIRA Número do Protocolo: 113921/2011 Data de Julgamento: 

11-4-2012 E M E N T A MEDIDA PROTETIVA – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE DIVÓRCIO EM 

JUÍZO DA FAMÍLIA – APLICAÇÃO DO ART. 14, DA LEI 11.340/2006 – 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA – JUÍZO COMPETENTE PARA O PROCESSO – 

PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – 

DECISÃO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DO PEDIDO – NECESSIDADE DE 

QUE O JUÍZO A QUO SE MANIFESTE SOBRE O MÉRITO DO PEDIDO – 

AGRAVO PROVIDO. Pedido que tem por fundamento ou mantenha relação 

com a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher submete-se 

à competência de juízo especializado para estas causas. A força atrativa 

do art. 14, da Lei n. 11.340/2006 torna absoluta a competência do juízo 

especializado em violência doméstica e familiar para as ações que 

envolvam as mesmas partes. Decisão que não submete o pedido ao 

exame de mérito, mas o afasta sob o argumento de via judicial imprópria, 

impõe sua devolução ao juízo a quo. Não é admissível, em sede de agravo 

de instrumento, o exame de mérito de questão não enfrentada pelo juízo a 

quo, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do 

duplo grau de jurisdição. Cuiabá, 11 de abril de 2012. (Disponível em: 

www.tjmt.jus.br, aos 16/08/2013, às 16h, sem negrito no original). Ante o 

exposto, remeta-se o feito àquele Juízo, com as cautelas de estilo, eis que 

absolutamente competente para análise do pedido. Intimem-se, inclusive o 

Ministério Público. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 

2017. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 380591 Nr: 27175-92.2014.811.0002

 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: DDSA, KKDS, KKDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:15.608, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:13940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 27175-92.2014.811.0002.

Código nº. 380591.

VISTOS etc.

Às últimas declarações e plano de partilha.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 2017.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111242 Nr: 6931-89.2007.811.0002

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Silva de Camargo - 

OAB:2054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) TALITA OLIVEIRA DE SANTANA, para 

devolução dos autos nº 6931-89.2007.811.0002, Protocolo 111242, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 272001 Nr: 13307-52.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVDC, ODETE CARMO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANCELMO RODRIGUES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:OAB/MT 9.372

 Ante o exposto, a Câmara decide, à unanimidade, dar provimento ao 

recurso.O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. 

Des. Carlos Prudêncio, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des. 

Moacyr de Moraes Lima Filho. Florianópolis, 13 de novembro de 2007. 

Apelação Cível n. 2007.033911-5, de Lages. Relatora: Desa. Maria do 

Rocio Luz Santa Ritta. www.tjsc.jus.br. Pesquisado em 05/07/2017 às 

15:31.Desta feita, a dívida transmite-se aos herdeiros do devedor, 

respondendo, a herança, pelo pagamento das dívidas do falecido até a 

data de seu óbito. Intime-se o exequente e o Ministério Público.Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 2017. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 276125 Nr: 19524-14.2011.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE RIBEIRO DE MAGALHÃES, MARCELO DE PINHO 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO IVO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Medeiros - OAB:4498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sobre o contido às fls. 182/183 e 205 – MP -, e 202 a 204 –herdeiros, diga 

a Inventariante.

A Inventariante deve trazer aos autos a certidão negativa do Município, eis 

que os débitos existentes estavam sendo pagos de forma parcelada (fls. 

146).

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 311063 Nr: 7130-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACO, CARMEM APARECIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AIRTON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGORIO 

DORILEO - OAB:12184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:4759/MT

 Processo nº. 7130-04.2013.811.0002.

Código nº. 311063.

 VISTOS etc.

Diante do contido às fls. 92/105, encaminhe-se o feito à Central de 

Arrecadação.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 07 de Dezembro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 417216 Nr: 20603-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Claudio Brandão - 

OAB:19.145/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 20603-86.2015.811.0002.

Código nº. 417216.

VISTOS etc.

Acolho o pedido de remessa dos autos ao Contador, eis que, 

aparentemente, de fato, os valores pagos não foram corretamente 

descontados da dívida (fls. 14).

Com novo cálculo, abrangendo somente o período discutido nos autos em 

apenso e abatidos os valores pagos, digam as partes e o Ministério 

Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 80710 Nr: 3236-98.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LrPsmCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960

 Ante o exposto, com fundamento no § 3º, do art. 528, do CPC, DECRETO 

a prisão civil do executado pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias.Expeça-se mandado de prisão, devendo constar do mesmo o valor 

atualizado da dívida.O executado deverá ser mantido em local diverso dos 

presos comuns.O alvará de soltura será expedido somente com o 

pagamento integral da dívida em execução.Intime-se o credor e o Ministério 

Público.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 

2017.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 102017 Nr: 11049-45.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERPsmMAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLIN B. 

FERREIRA - UNIVAG - OAB:8777, MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 6.454, UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 11049-45.2006.811.0002.

Código nº. 102017.

VISTOS etc.

EDUARDO CAMPOS COSTA HENRIQUE ajuizou a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS contra JORGE SANTANA DA COSTA.

A ação foi proposta em data de 21/11/2006 (fls. 04).

O exequente completou a maioridade em data de 26/03/2015 (d. n. 

26/03/1997 – fls. 13).

Fora determinada a intimação da parte exequente pessoalmente (fls. 
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189/190) e por seu advogado para a regularização processual, contudo 

não houve manifestação (fls. 191).

O feito encontra-se sem impulsionamento desde 2015.

 Assim sendo, considerando o desinteresse da parte autora, bem ainda 

que o processo não pode permanecer paralisado por prazo indeterminado, 

a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

P. R. I.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 112040 Nr: 7666-25.2007.811.0002

 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: DURVALINA SOSSAI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DA SILVA - 

OAB:10.373-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 7666-25.2007.811.0002.

Código nº. 112040.

VISTOS etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o falecido deixou a viúva meeira e 

os seguintes herdeiros:

 a) Durvalina Sossai de Oliveira, viúva, casada sob o regime de comunhão 

universal de bens com o falecido;

b) Rogelson Aparecido de Oliveira, divorciado;

c) Romilson Aparecido de Oliveira, casado sob o regime de comunhão 

parcial de bens com Viviane Carda de Arruda;

d) Denilson Aparecido de Oliveira, casado sob o regime de comunhão 

parcial de bens com Romilda Medeiros de Oliveira;

 e) Adilson Aparecido de Oliveira, casado sob o regime de comunhão 

parcial de bens com Rosilene Martins de Oliveira, falecidos, 

respectivamente, em 22/09/2013 e 20/07/2013 (fls. 106/107), 

representados pelos três filhos: e.1) Diego Martins de Oliveira, e.2) Dione 

Martins de Oliveira e e.3) Ramon Martins de Oliveira ; e,

f) Renata Aparecida de Oliveira, solteira.

Pelo que se verifica do processo, apenas os herdeiros Rogelson 

Aparecido de Oliveira, Denilson Aparecido de Oliveira e Ramon Martins de 

Oliveira foram citados (fls. 52, 54 e 133).

Assim sendo, intime-se a Inventariante, por Advogada, para informar nos 

autos os endereços atualizados dos demais herdeiros para citação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 351546 Nr: 16981-33.2014.811.0002

 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: MFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 16981-33.2014.811.0002.

Código nº. 351546.

VISTOS etc.

Intime-se a autora, para incluir no pólo passivo da ação os herdeiros do 

pai registral, qualificando-os e requerendo sua citação, eis que defiro 

como requerido às fls. 61.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 390092 Nr: 5377-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KANANDA PATRICIA RIBEIRO DOS SANTOS, 

KAROLAYNE YASMIN RIBEIRO DO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ODILON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 5377-41.2015.811.0002.

Código nº. 390092.

VISTOS etc.

Intime-se a Inventariante, por seu Advogado, para providenciar o que foi 

requerido pelo Estado de Mato Grosso (fls. 71).

A inventariante deve, ainda, apresentar as últimas declarações e plano de 

partilha.

Cumpridas as diligências, ouça-se a Fazenda Pública.

Em seguida, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 398186 Nr: 10368-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMAEN, LEDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA NASCIMENTO - 

OAB:17992-0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4.198, HEMERSON CEZAR DESCEZINSK - 

OAB:116988 OAB/SP

 VISTOS etc.

Considerando que os Embargos à Execução em apenso foram julgados 

parcialmente procedentes, reconhecendo o excesso na execução, eis 

que a parte credora não abateu no cálculo inicial, o valor de R$ 11.342,80 

depositados pelo executado, não obstante este não tenha efetuado o 

pagamento do valor integral da dívida, intime-se o credor, por sua 

Advogada, via DJE, para apresentar a memória atualizada da dívida, 

abatendo os valores já pagos pelo executado, bem ainda especificando os 

valores cobrados mês a mês.

Com a manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 404974 Nr: 13900-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLJ, MMDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRA SILVA DOS SANTOS - 

OAB:15916 MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIANA ABUD CHAUD - 

OAB:9.377

 JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação por litigância de má-fé, 

formulado pelo requerido, bem ainda o pedido de prestação de contas pela 
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genitora do infante.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, observado o 

disposto no § 2º, incisos I a IV do mesmo artigo. P. R. I.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se o feito com baixa na Distribuição.Cientifique-se o 

Ministério Público.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 

2017. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 409241 Nr: 16262-17.2015.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINA SOSSAI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DA SILVA - 

OAB:10.373-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1º e 2º, da Lei nº. 6.858/80, 

e disposições do Código Civil aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na exordial e determino a expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL em nome da requerente DURVALINA SOSSAI DE OLIVEIRA, para 

o levantamento dos valores existentes em nome do “de cujus” Sebastião 

Lopes de Oliveira, referente à restituição de Imposto de Renda - Lote 

Banco 01, ano/base 2014 e Lote Banco 01, ano Base 2015 -, junto ao 

Banco do Brasil.P. R. I. Expeça-se alvará.Isento de custas (fls. 18).Após o 

trânsito em julgado, arquive-se o feito com baixa na 

distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 

2017.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 93670 Nr: 3286-90.2006.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BRANQUINHO - 

OAB:8644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353

 No tocante a partilha, JULGO PROCEDENTE o pedido e determino que os 

bens adquiridos na constância da união estável sejam vendidos, e, o valor 

obtido, partilhado de forma igualitária entre as partes, sem prejuízo do 

direito de preferência dos companheiros, na aquisição.JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de alimentos para as partes.P. R. I.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios e honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais), suspensa a cobrança, eis que defiro o pedido de AJG 

formulado pela requerida (fls. 142, item “c”).Após o trânsito em julgado, 

não havendo requerimento de qualquer espécie, arquive-se o feito com 

baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 

2017.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 222442 Nr: 2574-95.2009.811.0002

 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: GSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLBDO, IMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Ferreira/UNIVAG 

- OAB:13904-E, Stela Cunha Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984, 

UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DE LIMA CABRAL - 

OAB:1520-E/MT

 Processo nº. 2574-95.2009.811.0002.

Código nº. 222442.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Inventário.

A ação foi ajuizada em data de 04/03/2009 (fls. 08).

Compulsando os autos, verifica-se que a Inventariante e o Sr. Izaltino 

Martins de Oliveira, são herdeiros, sendo que este, inclusive, “contraditou” 

as primeiras declarações (fls. 78/81).

A Inventariante deixou de atender as determinações deste Juízo e 

mudou-se sem informar endereço nos autos e até mesmo ao seu patrono, 

que pediu o sobrestamento do feito. O Ministério Público localizou o 

endereço da Inventariante através do Google, em Santa Rita do 

Araguaia/GO, e requereu a intimação desta para cumprimento da decisão 

de fls. 102verso, sob pena de remoção do encargo (fls. 125).

Intimada pessoalmente, por carta precatória, a Inventariante continuou 

inerte (fls. 131/135).

O herdeiro Izaltino Martins de Oliveira foi intimado por seu patrono para dar 

andamento ao feito, diante da inércia da Inventariante, mas quedou-se 

inerte e não foi localizado pessoalmente para intimação pessoal (fls. 

144/146).

A Inventariante não foi localizada para nova intimação pessoal, para dar 

andamento ao feito (fls. 160).

É o relatório.

DECIDO.

Pelo que se verifica dos autos, não há manifestação da Inventariante 

desde o ano de 2014.

Assim sendo, diante da inércia da Inventariante em promover os atos 

necessários ao deslinde do feito, e, considerando a impossibilidade do 

processo permanecer paralisado indefinidamente, não há alternativa a não 

ser a extinção do processo.

Observo que todos os envolvidos são maiores e capazes e podem 

promover a partilha via cartório extrajudicial.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isentos de custas, face a gratuidade.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 318530 Nr: 14919-54.2013.811.0002

 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: LMF, CEMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIM FEITOSA - 

OAB:OAB/MT13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Considerando a apresentação das primeiras declarações pelo 

Inventariante, citem-se para os termos do Inventário, os herdeiros não 

representados, legatários, a Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 

626, do NCPC), conforme anteriormente determinado às fls. 25.

Observo que o genitor do falecido, Sr. Semi Mohamed Said não é herdeiro 

do falecido, de modo que não deve ser citado para os termos do 

inventário.

Intime-se a Sra. Liliane Martins Ferreira para encartar nos autos cópia da 

sentença proferida na Ação de Reconhecimento de União Estável “Post 

Mortem”, código nº. 317369, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara de 

Família e Sucessões desta comarca.

Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 2017.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 342042 Nr: 9563-44.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUSIMAR RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSIAS RODRIGUES, MARINETH 

LÚCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:5698, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - OAB:5073/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:09468E, Josimar Vitor - OAB:19848/O

 Processo nº. 9563-44.2014.811.0002.

Código nº. 342042.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Inventário.

O feito encontra-se pendente de providências pelo Inventariante.

Acolho o parecer ministerial de fls. 174verso.

Reitere-se o ofício à Corregedoria do DETRAN/MT, requisitando a remessa 

de cópia integral do processo de transferência dos veículos, como 

determinado às fls. 91, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

desobediência.

Vindo aos autos, diga o Inventariante e o Ministério Público.

 A Sra. Marineth Lucia da Silva às fls. 255, requereu a habilitação nos 

autos, na qualidade de viúva meeira, contudo, não comprovou a alegada 

união estável com o autor da herança.

Intime-se, pois, a Sra. Marineth Lucia da Silva, via Advogado, para 

comprovar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o ajuizamento da Ação 

Declaratória de União Estável, para fazer jus a herança.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Dezembro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006854-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Nathália Bueno de Barros Silva (RÉU)

LORACI BUENO DE BARROS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

Processo Judicial Eletrônico 1006854-14.2017.8.11.0002 Certidão de 

Designação de Audiência Cumprindo Decisão de 5/9/2017 (Id9221499), 

autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência 

de conciliação para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 16horas. Várzea 

Grande/MT, 22 de janeiro de 2018. Joanne da Silva Mesquita Analista 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 420870 Nr: 22454-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSR, SUÉLY DOS SANTOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILSON SEBASTIAO RONDON DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZANA PEREIRA LEITE MORAIS 

- OAB:12156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 53/54, as partes entabularam um acordo, o qual se 

refere ao pagamento da verba alimentar em atraso.

Oportunizado vista dos autos ao Parquet, este se manifestou tão somente 

pela homologação do acordo estabelecido entre às partes, desde que as 

parcelas sejam pagas em conta em nome da representante legal da 

exequente.

É o necessário, Fundamento e decido.

Assiste razão ao representante do Ministério Publico, eis que acolho a 

manifestação.

Envereda-se por este talho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL DETERMINAÇÃO DO 

STJ DE NOVO JULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO 

DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR EM AÇÃO REVISIONAL. 1. 

Havendo determinação do STJ a esta Corte de que seja reapreciada a 

matéria ventilada neste recurso, impõe-se novo enfrentamento. 2. 

Considerando o entendimento do STJ de que os efeitos da sentença 

proferida na ação revisional de alimentos retroagem a data da citação, 

então não existe saldo credor a ser executado. Recurso provido. (Agravo 

de Instrumento Nº 70050434794, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

02/07/2014).”

Ex Positis, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes às fls. 53/54, 

tão somente com relação ao débito alimentar, o qual deverá ser pago em 

conta em nome da representante legal da exequente, nos termos do artigo 

487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil, bem como determino a 

SUSPENSÃO do presente feito até o integral cumprimento do referido 

acordo.

Sem custas. Sem honorários.

 P.I.C.

Após o decurso de prazo de suspensão, intime-se às partes, em seguida 

concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 343742 Nr: 10876-40.2014.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRDL, TEDL, LEDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.329-E, PAMELA NUSSYA DE BARROS FERRETI - 

OAB:15903

 Posto isso, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no art. 485, III, 

do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios em 

razão da gratuidade de Justiça que ora defiro, com escoro no art. 98 do 

CPC/2015.P.I.C.Após, a preclusão temporal deste decisum, certifique-se e 

remeta-se ao arquivo, com as baixas, anotações e demais 

formalidades.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 80899 Nr: 3384-12.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSrPsmJNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON MIRANDA COSTA - 

OAB:3359/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Acolho parecer ministerial de fl. 206.

 Tendo em vista a inércia noticiada nos autos, JULGO EXTINTO o processo 

com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Após a preclusão temporal desta decisão, proceda-se o arquivamento 

com as baixas e formalidades de praxe.

 Sem custas. Sem honorários.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 299940 Nr: 20578-78.2012.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAA, IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agrinaldo Jorge Rodrigues - 

OAB:10875

 Vistos em correição.

Acolho parcialmente o parecer do representante do Ministério Público de fl. 

80.

Tendo em vista a inércia noticiada nos autos, JULGO EXTINTO o processo 

com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Após a preclusão temporal desta decisão, proceda-se o arquivamento 

com as baixas e formalidades de praxe.

 Sem custas. Sem honorários.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 351299 Nr: 16798-62.2014.811.0002

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI 

- UNIVAG - OAB:12.120, COORDENADOR DA UNIVAG - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA/CURADOR - OAB:, Elias Benicio de 

Souza-Estagiario - OAB:

 Vistos em correição.

Devidamente intimado a dar prosseguimento ao feito à fl. 56, o requerente 

quedou-se inerte.

É o necessário. Decido.

Tendo em vista a inércia noticiada nos autos, JULGO EXTINTO o processo 

com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Após a preclusão temporal desta decisão, proceda-se o arquivamento 

com as baixas e formalidades de praxe.

 Sem custas. Sem honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 435955 Nr: 4617-58.2016.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGCS, LBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Acolho parecer ministerial de fl. 57.

Oficie o INSS para que informe a este Juízo quais os herdeiros habilitados, 

em nome de ALUÍZIO DA SILVA, falecido em 27/11/2013, (natural de 

Cuiabá - MT, brasileiro, data de nascimento 11/04/1982, filiação: Manoel 

Pedroso da Silva e Nedir Maria da Silva), sendo que o expediente deverá 

ser instruído com cópia de documento acostado à fl. 25.

Após, intime-se pessoalmente a Sra. Lucimaira Bispo da Conceição para 

que comprove a qualidade de convivente do “de cujus”, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, § 1º, Código de Processo 

Civil).

Sendo negativa a certidão, intime-se via edital – observando-se o prazo 

acima (artigo 275, § 2º, Código de Processo Civil), com a mesma 

finalidade.

 Com a resposta do oficio, dê-se vista dos autos ao representante do 

Ministério Público.

Após, retornem-me conclusos.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113705 Nr: 9249-45.2007.811.0002

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSW, EMDSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO, para 

devolução dos autos nº 9249-45.2007.811.0002, Protocolo 113705, 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.: 207271 Nr: 3155-47.2008.811.0002

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSCF, BAFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE LUCCA CRUDO - 

Defensora Pública - OAB:1932-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 3155-47.2008.811.0002, Protocolo 

207271, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 293671 Nr: 13669-20.2012.811.0002

 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: IFDS, COS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBL, TFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COORDENADOR DA UNIVAG - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA/CURADOR - OAB:, JOSÉ CARLOS 

FORMIGA JUNIOR - OAB:5645, PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

-UNIVAG - OAB:8117, WELLYNTON ALVES. ESTAGIARIO - 

OAB:18.880/E

 Vistos em correição.

Acolho parecer ministerial de fl. 119.

 Tendo em vista a inércia noticiada nos autos, JULGO EXTINTO o processo 

com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Após a preclusão temporal desta decisão, proceda-se o arquivamento 

com as baixas e formalidades de praxe.

 Sem custas. Sem honorários.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 384841 Nr: 1943-44.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Regina Ribeiro da 

Costa Campos - OAB:14.103
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Decisão: Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem as razões finais escritas, conforme disposto no art. 364, § 2°, 

do Código de Processo Civil. Por fim, venha-me os autos conclusos para 

sentença. Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 428238 Nr: 26408-20.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURYANNE CONCEIÇÃO DE 

ARRUDA - OAB:14.853/MT, VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO ARRUDA - 

OAB:9430

 Vistos em Correição.

Processo recentemente decidido e pendente de cumprimento.

 Dê-se observância ao decisum retro.

Após, remeta-se ao arquivo.

Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002666-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ACHILLEN DAUANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA Certidão de Impulsionamento Impulsiono estes autos para intimar 

a parte autora para impugnar a contestação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002837-66.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOMES ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos para intimar a parte autora para manifestar sobre a carta devolvida

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001845-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID GUIMARAES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRO AGOSTINHO DAS NEVES OAB - MT12818/O (ADVOGADO)

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia designada para o 

dia 09 de março de 2016, às 8:00 horas, no consultório do Dr. Ernani da S. 

Lara Neto Castrillon – no endereço : Av. Bosque da Saude, 888, Edificio 

Saúde, sala 33, 3º andar, Cuiabá – MT, telefone 65 2127 8657. Cumprindo 

o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar às partes da Perícia designada para o dia no consultório do Dr. Luiz 

Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – Instituto do Coração e Pulmão – Rua 

Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, Várzea Grande-MT (atrás da 

Escola Adalgisa de Barros) telefones 3026-7576/ 3026-7577 CERTIDÃO 

DE IMPULSIONAMENTO Conforme agendado pelo perito e cumprindo o 

disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar às partes da Perícia designada para o dia 27 de fevereiro de 2018, 

às 8:30 horas, por hora de chegada, no consultório do Dr. Ernani da S. L. 

N. Castrillon - medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888 - Edificio 

Saúde, sala 33, 3º andar - Cuiabá - telefone 65 2127 8657

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001845-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID GUIMARAES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRO AGOSTINHO DAS NEVES OAB - MT12818/O (ADVOGADO)

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 8:30 

horas, por hora de chegada, no consultório do Dr. Ernani da S. L. N. 

Castrillon - medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888 - Edificio 

Saúde, sala 33, 3º andar - Cuiabá - telefone 65 2127 8657

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001196-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA MENEZES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR OAB - MT21193/O (ADVOGADO)

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)

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 8:30 

horas, por hora de chegada, no consultório do Dr. Ernani da S. L. N. 

Castrillon - medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888 - Edificio 

Saúde, sala 33, 3º andar - Cuiabá - telefone 65 2127 8657

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001196-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA MENEZES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR OAB - MT21193/O (ADVOGADO)

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)

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 8:30 

horas, por hora de chegada, no consultório do Dr. Ernani da S. L. N. 
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Castrillon - medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888 - Edificio 

Saúde, sala 33, 3º andar - Cuiabá - telefone 65 2127 8657

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001196-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA MENEZES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR OAB - MT21193/O (ADVOGADO)

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)

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 8:30 

horas, por hora de chegada, no consultório do Dr. Ernani da S. L. N. 

Castrillon - medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888 - Edificio 

Saúde, sala 33, 3º andar - Cuiabá - telefone 65 2127 8657

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001196-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA MENEZES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR OAB - MT21193/O (ADVOGADO)

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)

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 8:30 

horas, por hora de chegada, no consultório do Dr. Ernani da S. L. N. 

Castrillon - medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888 - Edificio 

Saúde, sala 33, 3º andar - Cuiabá - telefone 65 2127 8657

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002425-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 8:30 

horas, por hora de chegada, no consultório do Dr. Ernani da S. L. N. 

Castrillon - medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888 - Edificio 

Saúde, sala 33, 3º andar - Cuiabá - telefone 65 2127 8657

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002425-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 8:30 

horas, por hora de chegada, no consultório do Dr. Ernani da S. L. N. 

Castrillon - medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888 - Edificio 

Saúde, sala 33, 3º andar - Cuiabá - telefone 65 2127 8657

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003534-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PINHEIRO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 8:30 

horas, por hora de chegada, no consultório do Dr. Ernani da S. L. N. 

Castrillon - medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888 - Edificio 

Saúde, sala 33, 3º andar - Cuiabá - telefone 65 2127 8657

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003534-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PINHEIRO OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 8:30 

horas, por hora de chegada, no consultório do Dr. Ernani da S. L. N. 

Castrillon - medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888 - Edificio 

Saúde, sala 33, 3º andar - Cuiabá - telefone 65 2127 8657

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004362-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER JORGE GOMES DE RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 8:30 

horas, por hora de chegada, no consultório do Dr. Ernani da S. L. N. 

Castrillon - medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888 - Edificio 

Saúde, sala 33, 3º andar - Cuiabá - telefone 65 2127 8657

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004362-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER JORGE GOMES DE RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 27 de fevereiro de 2018, às 8:30 

horas, por hora de chegada, no consultório do Dr. Ernani da S. L. N. 

Castrillon - medico perito, na Avenida Bosque da Saúde, 888 - Edificio 

Saúde, sala 33, 3º andar - Cuiabá - telefone 65 2127 8657

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002348-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIR LUIZ PIRAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALO PEDROSO MANINHO DE BARROS (EXECUTADO)

PAULO VICTOR PEDROSO DE BARROS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003937-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAU LEANDRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certifico que a contestação, bem como a impugnação 

foram anexadas tempestivamente. Procedo, ainda, a intimação às partes 

para especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004515-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORDELINA MARIA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certifico que a contestação, bem como a impugnação 

foram anexadas tempestivamente. Procedo, ainda, a intimação às partes 

para especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004515-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORDELINA MARIA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certifico que a contestação, bem como a impugnação 

foram anexadas tempestivamente. Procedo, ainda, a intimação às partes 

para especificação das provas a serem produzidas

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 425809 Nr: 25039-88.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELLA LEMOS QUEIROZ PESSUNA, HERAN 

CAVALHEIRO PESSUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SILVESTRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARQUES E SILVA - 

OAB:7731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 17.663, VAGNER SPIGUEL JUNIOR - OAB:12209 OAB/MT

 Certifico que os embargos de declaração foram anexados 

tempestivamente. Impulsiono, ainda, para intimar a parte requerida para 

manifestar sobre os embargos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 303605 Nr: 24560-03.2012.811.0002

 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: BRUNO JOSÉ DA SILVA, BRUNO JOSÉ DA SILVA, 

FERNANDO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIAM TRANSPORTES LTDA, MARITIMA 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISE MEURI MORAES - 

OAB:11783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FRANCISCO SCHIEVANO 

BONASSI - OAB:67.082/SP, MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI - 

OAB:OAB-MT 16.943-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para apresentar as 

contra razões da apelação dos autores

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 71567 Nr: 5425-83.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO CASCATA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Arthur da Rocha Capilé 

- OAB:6187MT

 Vistos...

Por estar o réu em local incerto, defiro o pedido de citação por edital 

requerido às fls. 195/196.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 23 de março de 2015.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 369627 Nr: 19148-23.2014.811.0002

 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: VALDEMIR DE OLIVEIRA GUASSU, MAGNOLIA 

TEREZINHA BELTRAME GUASSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL INCORPORADORA 

IMOBILIARIA CUIABA IV - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - OAB:MT 

12.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18002-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07, IMPULSIONO 

estes autos para intimar as partes para especificarem provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 446442 Nr: 10174-26.2016.811.0002

 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: JOAO ANTONIO DA SILVA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA REGINA COSTA SOTO - 

OAB:18.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:OAB/MT 18.906, ROSEMARY MENEZES SOUZA - OAB:14905 - MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07, IMPULSIONO 

estes autos para intimar as partes para especificarem provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 450291 Nr: 12045-91.2016.811.0002

 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: DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO as partes para especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, no prazo de 10 (dias)

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 445433 Nr: 9619-09.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSON LEITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ZURICH 

SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIAS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVESTRE RODRIGUES 

SEVERIANO DE LIMA - OAB:19593/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do 

CPC, fixo como pontos controvertidos comprovação de que o requerente 

foi acometido por invalidez permanente e incapacitante e a existência de 

dano moral.Defiro a produção de prova requerida pelas partes, 

consistentes em prova pericial. Tendo em vista quer a requerida foi quem 

pugnou pela realização de perícia as despesas com esta deverão ser 

custeadas pela parte ré.Para tanto, nomeio o Dr. João Leopoldo Baçan, 

médico perito, com endereço à rua da Guarita, Condomínio Terra Nova, 

Várzea Grande, MT. CEP 78110-903, celular: (65) 9601-1639, e-mail para 

contato: joao_bacan@yahoo.com, (...).Apresentada a proposta de 

honorários periciais, intimem-se as partes para querendo manifestarem no 

prazo comum de 5 (cinco) dias (art. 465, § 3º). Assim, inexistindo 

impugnação, intime-se a ré para, em 05 (cinco) dias, sob pena de prejuízo 

da prova, depositar o valor dos honorários do perito. A requerida deverá 

efetuar o depósito prévio integral em favor do perito, ficando deferido o 

levantamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a 

favor do perito no início dos trabalhos, devendo remanescente ser pago 

apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados os 

esclarecimentos necessários (art. 465, § 4º do NCPC).(...).Intimem-se os 

interessados para no prazo de 15 (quinze) dias indiquem assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (art. 465, §1º, incisos II e III, do NCPC). 

Consignando-se que, os assistentes técnicos deverão apresentar 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a apresentação do 

laudo do perito oficial, independentemente de intimação (art. 477, §1º, do 

NCPC).Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 395886 Nr: 9079-92.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSÉ CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAR - COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA 

DO MARANHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID ABDALLA PIRES LEAL 

- OAB:8.476, JOSÉ SILVA SOBRAL NETO - OAB:7.445, WINDSOR SILVA 

SANTOS JÚNIOR - OAB:13.304

 Intimar a parte autora para manifestar no prazo de cinco dias, a respeito 

do cumprimento voluntário da obrigação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 279061 Nr: 22764-11.2011.811.0002

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO OLÍMPIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDETE SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CÍCERO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 13.286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA DA SILVA GALLINA - 

OAB:10029, SAMIRA PEREIRA MARTINS - OAB:10029

 Vistos etc.

Diante do Acórdão proferido pelo e. TJMT às fls. 118/128, onde fora 

determinado a apuração das benfeitorias realizadas pelo requerido no 

imóvel discutido nos autos, necessário se faz a liquidação por 

arbitramento na forma do art. 509, I e 510, do Código de Processo Civil.

Considerando serem ambas as partes beneficiárias da justiça gratuita, 

designo o Oficial de Justiça Avaliador, a quem for sorteado, para que 

proceda a avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel, devendo trazer 

o laudo no prazo de 10 (dez) dias.

 Ficam as partes intimadas para acompanharem todos os termos da 

presente liquidação.

 Do laudo de avaliação, intimem-se as partes para manifestarem-se. Prazo: 

10 dias.

 A imissão da posse do imóvel ao autor se dará após a homologação do 

laudo.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 297012 Nr: 17399-39.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL - QD. 10

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Autor para manifestar a respeito da certidão negativa, no prazo 

de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 332855 Nr: 1538-42.2014.811.0002

 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: CONCEIÇÃO LENIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:OAB/SP 157.407

 Vistos etc.

Verifica-se em sede de saneador que não há preliminares a serem 

julgadas, pedido de nulidades que ensejem em provimento de urgência 
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nesta fase. Partes legítimas e bem representadas.

 Posto que, declaro o feito saneado, o que por consequência fixo como 

ponto controvertido (art. 357, § 2º, do CPC) a comprovação do nexo de 

causalidade entre os fatos narrados na inicial e a responsabilidade 

imputada à parte requerida.

Assim, defiro a prova requerida pela ré, consistente no depoimento 

pessoal da autora.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de junho de 

2018, às 14h00min.

Intime-se a parte autora, VIA MANDADO, para comparecimento nos termos 

do art. 385, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

 Indefiro a prova pericial grafotécnica, haja vista que a parte requerida não 

trouxe aos autos qualquer documento que consta a suposta assinatura da 

autora.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 379104 Nr: 26115-84.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA CRISTINA KEMPFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER. B MARCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A

 Intimar a parte autora para manifestar no prazo de cinco dias, a respeito 

do cumprimento da obrigação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100288 Nr: 9675-91.2006.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL RIBEIRO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VICK LTDA, IMOBILIARIA SOL 

LTDA, ODILON SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ODILON SOUZA, Rg: 154.893, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: DOS FATOS: A postulante pretende usucapir o imóvel 

onde reside há mais de 11 anos initerruptos e onde fixou moradia, no 

referido imóvel com área de 300m, a autora construiu uma casa. Assim a 

postulante ajuizou a presente demanda afim de regularizar seu imóvel.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que de 

fato há carta de aforamento referente ao imóvel usucapiendo, conforme fl. 

115 e, considerando a manifestação da autora às fls. 133/134, faço as 

seguintes deliberações:1. Intime-se o município de Várzea Grande para 

manifestar se ainda possui interesse no feito. Prazo 05 dias.2. Sem 

prejuízo do supracitado, defiro o pedido de fls. 133/134, para inclusão de 

Odilon Souza no polo passivo da demanda e, com fulcro no artigo 256, I, 

do Novo Código de Processo Civil, determino a sua citação por edital pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do NCPC. 3. 

Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 72, II, do NCPC, nomeio, desde já, o Núcleo de Prática 

Jurídica da UNIVAG para representar o réu Odilon Souza, devendo a 

instituição ser intimada para apresentação de contestação no prazo legal. 

4. Após abra-se vistas ao Ministério Público.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, Dumara klena Nogueira 

de Castilho, digitei.

Várzea Grande, 27 de outubro de 2017

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241088 Nr: 2329-50.2010.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENTINO JOSE RODRIGUES, FRANCISCA FIRMINA DE 

OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACLETO ROBLES MARTINS, Wanderley 

Benevides Martins, Maria Augusta Moreira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANACLETO ROBLES MARTINS, Cpf: 

29973236815, Rg: 3.100.449, Filiação: Não Informado, brasileiro(a), 

funcionario publico. atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 

de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: DOS FATOS: O requerente entrou na área em 1988, 

quando adquiriu o imóvel do Sr. Domingos José da Silva, desde então tem 

a posse, construiu uma residencia e dotou de instalações de rede de água 

e energia elétrica, onde reside até os dias de hoje,assim propoe a 

presente Ação de Usucapião para regularizar a referida posse do imóvel.

Despacho/Decisão: Ante o exposto, entendo que houve o exaurimento 

das possibilidades do autor em localizar o endereço do réu.Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1 - Cuida-se de 

agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o 

requerimento de citação por edital dos sócios da parte executada. 2 - 

Foram realizadas cinco tentativas de citação, todas frustradas, tanto da 

empresa devedora como de seus sócios, sendo certo que o Oficial de 

Justiça certificou, em cada oportunidade, que os devedores seriam 

desconhecidos no local ou teriam encerrado suas atividades. 3 - Tal 

circunstância encaixa-se nas hipóteses previstas no artigo 231 acima 

transcrito, não havendo porque não se proceder à citação por edital 

requerida. (...) (TRF-2 - AG: 201302010060226, Relator: Desembargadora 

Federal CARMEN SILVIA LIMA DE ARRUDA, Data de Julgamento: 

15/07/2013, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 

23/07/2013) (grifei)Desta forma, defiro o pedido de fls. 76, com fulcro no 

artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e determino a citação por edital 

do requerido Anacleto Robles Martins, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

fazendo constar as advertências locais. 4 - Decorrido o prazo sem 

apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, mister se faz a 

designação de curador especial ao réu revel, e em atenção ao art. 72, II, 

do Código de Processo Civil, nomeio, desde já, o Núcleo de Assistência 

Jurídica da UNIC (UNIJURIS) para representar a parte requerida, devendo 

ser intimada para apresentação de defesa no prazo legal.5 - Intimem-se e 

cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dumara klena Nogueira 

de Castilho, digitei.

Várzea Grande, 26 de outubro de 2017
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Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 353739 Nr: 18535-03.2014.811.0002

 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: LORRAYNE STHEFANY RIBEIRO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Certifico que a parte apresento Recurso de Apelação no prazo legal. 

Ainda assim Intimação a parte Autora para contrarrazoar no prazo de 15 

(quinze)dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 377930 Nr: 25256-68.2014.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA, ANTONIO DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYSE MARIA SILVA CAMPOS, DOMINGOS 

SANTOS DE CAMPOS, ELIANE XAVIER DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que constatei estes autos estarem em carga com a Drª 

Daniele Taques Leite, fora do prazo legal, em sendo assim, em 

cumprimento ao item 18.1.2 do § 1º do Prov. Nº 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos à remessa de expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, 

com intimação mencionada advogada para providenciar a devolução do 

processo em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas do artigo 196 do 

CPC. (CNGC - Capítulo 2, Seção 10, item 2.10).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 386263 Nr: 2794-83.2015.811.0002

 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: TAMIRES ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL NET FONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Certifico que tendo em vista que a publicação da decisão de fls. 88, que 

designou audiência de conciliação ter sido encaminhada somente ao 

advogado da parte autora, encaminho o expediente novamente para 

publicação via DJE, com a finalidade de intimar os patronos da parte 

requerida: "Vistos etc. Especifiquem as partes as provas que porventura 

ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 dias. Sem 

prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação para o 

dia 23 de janeiro de 2018, às 17h00min. Intimem-se os doutos patronos, 

para se fazerem presente ao ato acompanhados das partes, sob pena de 

multa."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 392021 Nr: 6580-38.2015.811.0002

 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: PHADS, EVANILZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16846/A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, 

com fulcro no art. 487, I, do CPC, e condeno a requerida ao pagamento de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, 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.Confirmo, outrossim, a liminar 

deferida para todos os efeitos legais. Consigna-se que nas reparações 

por dano moral, como o juiz não fica jungido ao quantum pretendido pelo 

autor, ainda que o valor fixado seja consideravelmente inferior ao 

pleiteado pela parte, não há que se falar em sucumbência recíproca. 

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. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398760 Nr: 10675-14.2015.811.0002

 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: MARCELO ANDRADE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MÁRCIO DA SILVA CAMBARA, RITA 

ADELAIDE DUCATI CAMBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDO LEAL 

LAWALL - OAB:7701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARA - OAB:3290/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RITA ADELAIDE DUCATI CAMBARA, Cpf: 

50310542987, Rg: 38555391, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: DOS FATOS: A requerente adquiriu o imóvel objeto da 

ação junto a CEF - Caixa Econõmica Federal, através de escritura pública 

de compra e venda, o imóvel está registrado no 1º Serv. Notorial de 

Várzea Grande, através da matricula nº 20869, livro 02, ficha 01/02em 

nome do requerente. Este imóvel já fora oferecido em outras 

concorrências públicas, inclusive em venda direta ao Ocupante pela CEF, 

que deu total publicidade e igualdade de condições a quem desejasse 

adquiri-lo. em todas as oportunidades os requeridos foram notificados com 

atencedência pela CEF para oferecer proposa de aquisição do imóvel e 

não o fez. O requerente participou do certame e consagrou o melhor 

lance, adquirindo o imóvel, em que pese o direito de propriedade do 

Requerente, o mesmo está tolhido da posse, e assim na necessidade de 

reavê-la, notificou a Requerida, sendo este que tomaram ciencia da 

alienação do bem, ocorrido em 14 de janeiro de 2014, contudo se recusa a 

desocupar pacificamente o bem, restanto infrutíferas todas as tentativas 

amigaveis da demante. assim a requerente ajuizou a presente demanda 

para garantir seu direito.

Despacho/Decisão: Vistos em correição. Em atendimento ao petitório de 

fls. 66/69, com fulcro no artigo 231, I, do Código de Processo Civil, 

determino a citação por edital da requerida Rita Adelaide Ducati Cambara, 

com o prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257 do referido 

Código. Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel 

Emerson, e em atenção ao art. 9º, inc. II do Código de Processo Civil, 

nomeio, desde já, a Defensoria Pública desta Comarca para representar a 

parte requerida, devendo ser intimada para apresentação de contestação 

no prazo legal.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dumara klena Nogueira 

de Castilho, digitei.

Várzea Grande, 27 de outubro de 2017

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 411417 Nr: 17430-54.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AMERICANAS S/A, SONY MOBILE 

COMUNICATIONS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ellen cristina gonçalves - 

OAB:17603-A/MT, JOSE JOAO VITALIANO COELHO - OAB:18440/O

 Ante o exposto, considerando o acolhimento da preliminar de ausência de 

interesse de agir do segundo requerido, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução do mérito com relação a SONY MOBILE COMUNICATIONS DO 

BRASIL LTDA, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, e no que se 

refere a LOJAS AMERICANAS S/A, com fundamento no art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com 

resolução do mérito.CONDENO a requerida Lojas Americanas S.A a 

restituir o valor do aparelho R$ 599,00 (fls.19), acrescido de juros legais, e 

devidamente atualizado pelo INPC a partir da data que a empresa tomou 

ciência do defeito (05/08/2015), e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) a título de indenização por danos morais a autora Regiane 

Aparecida da Silva Pereira, 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). Outrossim, condeno a LOJAS AMERICANAS 

S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 15% sobre o valor da condenação, considerando o zelo do 

profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado 

pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. No mais, CONDENO 

a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da 

SONY MOBILE COMUNICATIONS DO BRASIL LTDA que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da ação; tendo em vista a natureza da causa; o 

grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos 

termos do art. 85, §2º, do CPC.Tais exigências, no entanto ficam 

suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que a autora 

é beneficiária da justiça gratuita (fls. 24/25).Nada sendo requerido, no 

prazo de 30(trinta) dias, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de ser desarquivado a pedido das 

partes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001723-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DAS GRACAS DE SA (AUTOR)

AGENOR CARDOSO DE SA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Juracema Floriana De Castro (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001723-58.2017.8.11.0002 AUTOR: APARECIDA DAS GRACAS DE SA, 

AGENOR CARDOSO DE SA RÉU: JURACEMA FLORIANA DE CASTRO 

Vistos. Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse com Tutela 

Antecipada Inaudita Altera Pars proposta por AGENOR CARDOSO DE SÁ, 

representado por sua curadora Aparecida das Graças de Sá, em 

desfavor de JURACEMA FLORIANA DE CASTRO. Narra a exordial que, o 

autor é pessoa idosa, com 76 anos de idade, e depois de ficar viúvo 

mudou-se para Várzea Grande, para ficar próximo dos irmãos, adquirindo 

o imóvel localizado na Av. Papa João, XXIII, n.º 8, quadra 10, Bairro 

Maringá I, neste município, no ano de 1998. Aduz que, em 2010 começou a 

‘namorar’ a requerida, que logo mudou para sua casa. Todavia, ao fazer 

uma visita para o irmão em fevereiro de 2016, a curadora constatou que 

ele estava muito debilitado, mal conseguia falar e se locomover, e ao ser 

levado ao médico foi diagnosticado com AVC, e diante das condições de 

saúde de seu irmão o levou casa em 19/03/2016, para cuidados especiais. 

Em 10/05/2016 registrou Boletim de Ocorrência para informar que seu 

irmão havia sofrido maus tratos por parte da requerida e abandono. E, 

como Agenor já não tinha condições físicas e de saúde para gerir sua 

vida civil, foi proposta ação de interdição, sendo sua irmã nomeada 

curadora especial. Ocorre que a requerida permaneceu no imóvel e se 

recusa a desocupá-lo, além de está na posse do Contrato de Compra e 

Venda do Imóvel e os Demais Documentos do curatelado impedindo a 

curadora de entrar no imóvel. Afirma que necessita do imóvel desocupado 

para alugá-lo, e com a renda mensal investir na qualidade de vida, como 

alimentação, medicamentos e plano de saúde. E os autos vieram 

conclusos. É o breve relato. Decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 do 

CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver a elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Outrossim, para a concessão liminar da 

proteção possessória é necessária a presença dos requisitos enunciados 

no art. 560 da Lei Processual Civil, ou seja, a posse, a turbação ou 

esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e a continuação 

da posse, embora turbada na ação de manutenção ou a perda desta, na 

de reintegração. No caso em tela, não se verifica a existência dos 

requisitos supramencionados. Isso porque, não se verifica a existência de 

esbulho, haja vista que a requerida era companheira do autor e não 

invadiu bem, apenas permaneceu no imóvel após este ter sido retirado por 

sua irmã. Ademais, segundo consta na exordial a requerida está na posse 

do imóvel há mais de ano e dia, contados da data em que a curadora 

solicitou que esta desocupasse o imóvel, 25 de março de 2016. Desse 

modo, incabível a liminar de reintegração de posse na ocorrência de 

"posse velha", ou seja, com mais de ano e dia da data da turbação ou 

esbulho, assim é a inteligência do artigo 558 do CPC: “Regem o 

procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da 

Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da 

turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. 

Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não 

perdendo, contudo, o caráter possessório.” Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA 

PELO JUÍZO A QUO. POSSE VELHA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO 

REFORMADA. Restando demonstrado, pela prova coligida aos autos, 

tratar-se de posse de mais de ano e dia, ou seja, posse velha, é de ser 

revogada a medida liminar deferida pelo juízo a quo. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO, EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70042812404, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudio Augusto Rosa 

Lopes Nunes, Julgado em 14/06/2011). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - POSSE VELHA - RITO 

ORDINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA PLEITEADA - 

AUSENCIA REQUISITOS - DECISAO MANTIDA. - Em se tratando de posse 

velha e, ainda, tendo em vista a inexistência de comprovação da data da 

prática do esbulho, incabível o deferimento de liminar de reintegração de 

posse, com base nos artigos 927 e 928 do CPC, devendo o processo 

seguir o rito ordinário. (TJ-MG - AI: 10024132550112001 MG , Relator: 

Selma Marques, Data de Julgamento: 25/03/2014, Câmaras Cíveis / 6ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2014) Destarte, efetivamente 

não há nos autos prova suficiente dos requisitos contidos no art. 561 do 

CPC a fim de ser deferida a medida liminar, e como é cediço a tanto não se 

presta o título de domínio. Diante do exposto, tratando-se de posse velha, 

INDEFIRO A LIMINAR, porquanto ausentes requisitos indispensáveis do 

artigo 561 do NCPC. Citem-se os requeridos e eventuais ocupantes do 

imóvel, via mandado, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 564 do CPC). Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação. Concedo ao autor os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do NCPC. Por fim, defiro o pedido de 

prioridade na tramitação processual por se tratar o autor de pessoa idosa, 

nos termos do art. 1.048, I, do NCPC. Proceda-se a Sra. Gestora Judiciária 

à identificação do processo com a devida tarja de prioridade no 

andamento processual (art. 1.048, § 2º, do NCPC). Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Dê vista dos autos ao representante 

do Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 30 de junho de 2015. (Assinado Digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009526-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA LIMA - ADVOGADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORIA DO FORUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1009526-92.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Pedido de Reembolso de Guia Recursal, devido a 

desistência do Recurso Inominado. Diante de tal circunstância, 

considerando a competência absoluta da Diretoria do Fórum para 

apreciação deste pedido, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o 

presente feito, determinando sua remessa ao Juiz Diretor do Foro. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000316-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMARI KAUFMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000316-80.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de ação proposta contra o Estado de Mato Grosso. 

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, com a URGÊNCIA que o 

caso requer. Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008668-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE JESUS FERREIRA (EXECUTADO)

ELIANE ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1008668-61.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000055-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA STEVIA RIBEIRO BRAGA OAB - PE32194 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BONARE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000055-18.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Após devolva-se com nossas homenagens. Às providências. Várzea 

Grande/MT, 22 de janeiro de 2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008454-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETTE DAS NEVES ROSA (EXECUTADO)

MARIA PAULA SOUZA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1008454-70.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 22 

de janeiro de 2018. (Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009092-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAVILSON PEDROSO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1009092-06.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 621 de 669



Expeçam-se o necessário. Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008939-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1008939-70.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 2017. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008522-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA NUNES FELICIO DA CUNHA OAB - SP202183 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KOSBELLI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008522-20.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Verifica-se que, os títulos que o requerente pretende executar 

se tratam de duplicatas por indicação, ou seja, sem aceite. Assim, nos 

termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68, alterada pela Lei n. 6458/97, para 

que a duplicata não aceita constitua título executivo extrajudicial é 

indispensável que: a) haja sido protestada; b) esteja acompanhada de 

documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e 

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, 

nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei. No 

caso não há nos autos quaisquer outros documentos que comprove a 

entrega e o recebimento da mercadoria. Destarte, ante à ausência de 

documento indispensável à propositura da ação deverá o exequente 

promover a emenda à inicial juntando-o, ou se preferir deverá adequar à 

ação e os pedidos ao procedimento comum, observando o disposto no art. 

319 e seguintes do CPC. Assim, determino que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, juntando o comprovante de entrega e 

recebimento da mercadoria, para que as duplicatas mercantis constituam 

títulos executivos, ou adeque o título da ação e pedidos ao procedimento 

comum, sob pena de indeferimento da exordial (art. 801, do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, façam os autos conclusos. Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 22 de janeiro de 2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008453-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO TADEU SALCEDO OAB - MT6038 (ADVOGADO)

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLENI BUENO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1008453-85.2017.8.11.0002 AUTOR: ELIANE DA SILVA PEREIRA RÉU: 

CLENI BUENO Vistos. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 2 de maio de 2018, às 17h20min, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no 

que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 

do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Várzea Grande, 22 de janeiro de 2017. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008439-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELINHA DE MORAES E SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO SOARES (RÉU)

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1008439-04.2017.8.11.0002 AUTOR: IZABELINHA DE MORAES E SILVA 

RÉU: CARLOS ROBERTO SOARES, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 

Vistos. Em análise da exordial verifica-se constar pedido em que a parte 

autora requer seja requisitada a cópia da Matrícula do Imóvel Usucapiendo 

ao 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2º Circunscrição Imobiliária 

da Comarca de Cuiabá/MT, tendo em vista não ter atendido a solicitação da 

Defensoria Pública. No mais, não forneceu a qualificação completa do 

requerido, de forma a possibilitar sua citação. Pois bem. Tendo em vista 

que o requerente é assistido pela Defensoria Pública, concedo-lhe a 

gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e 99 do CPC. Outrossim, à 

vista da concessão dos benefícios da assistência judiciaria, DEFIRO o 

pedido para que seja requisitado ao 5º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis da 2º Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT a cópia 

da Matricula do Imóvel em questão. Anote-se que, conquanto não tenha 

sido informado o endereço do requerido na exordial, os dados pessoais e 

o endereço deste constam na escritura pública que deverá ser acostada 

aos autos. De tal modo, determino: I – Oficie ao no 5º Serviço Notarial e 

Registro de Imóveis da 2º Circunscrição Imobiliária da Comarca de 

Cuiabá/MT, requisitando o traslado da Matricula do Imóvel sob o Registro 

nº 12 do livro 08-A, datado de 14/08/1975. Anote-se que, o autor é 

beneficiário da gratuidade da justiça, a qual compreende os “os 

emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da 

prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à 

efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no 

qual o benefício tenha sido concedido” (art. 98, § IX, do CPC). II – Com a 

juntada da matrícula, constando o endereço do requerido, cite-se aquele 

em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo. Caso contrário, 

certifique-se e intime a parte autora para manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias; III – Citem-se todos os 

confinantes do referido imóvel. IV – Por edital, com prazo de 30(trinta) 

dias, citem-se os eventuais interessados, caso hajam; V– Por via postal, 

intime-se para manifestar interesse na causa, os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, encaminhando-se a 

estes a cópia da inicial e dos documentos que a instruíram; VI – Oficie-se 
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ao Cartório de Registro de Imóveis para que proceda a averbação da 

presente ação junto à matrícula do imóvel, objeto destes autos; 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 22 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008829-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA SGUAREZI COELHO (AUTOR)

ELISA NAOMI HIOCOE YAMAMURA (AUTOR)

ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - EPP (AUTOR)

KUNIAKI HIOCOE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACOB ANTUNES DE MORAES (RÉU)

MAURICIO THOMAZ DE AQUINO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008829-71.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Considerando o decurso do prazo para desocupação 

voluntária e a informação da parte autora de descumprimento por parte da 

requerida. Expeça-se novo mandado para despejo coercitivo, ficando 

desde já deferido o reforço policial, caso o oficial de justiça informe ser 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 

2018. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000164-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO NUNES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS VALE DA AMAZONIA LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1000164-32.2018.8.11.0002 AUTOR: OLIMPIO NUNES RÉU: SOCIEDADE DE 

EMPREENDIMENTOS VALE DA AMAZONIA LTDA - ME Vistos. I – Cite-se 

aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como 

todos os confinantes do referido imóvel; II – Por edital, com prazo de 

30(trinta) dias, citem-se os eventuais interessados, caso hajam; III – Por 

via postal, intime-se para manifestar interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

encaminhando-se a estes a cópia da inicial e dos documentos que a 

instruíram; IV – Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis para que 

proceda a averbação da presente ação junto à matrícula do imóvel, objeto 

destes autos; V - Concedo à parte autora a gratuidade de justiça, nos 

termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 22 de janeiro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1000346-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA CATARINA SOARES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT0015109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000346-18.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Exibição proposta por Kenia Catarina 

Soares da Conceição em desfavor de Ympactus Comercial Ltda. – 

TELEXFREE, na qual a autora pretende que sejam exibidos os nomes dos 

logins e recibos de pagamento para instruir futura ação de liquidação de 

sentença. No entanto, para determinar a exibição nos termos dos artigos 

396 e seguintes do CPC, ou seja, sob pena de reconhecimento dos fatos 

alegados (artigo 400 do CPC) é necessária a comprovação do vínculo 

entre as partes e a recusa da requerida em exibir os documentos na via 

administrativa. De tal modo, caso a requerente pretenda a exibição de 

documentos deverá comprovar resistência à referida exibição na esfera 

administrativa. Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, trazendo aos autos a comprovação da 

recusa da ré em exibir tais documentos administrativamente, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito: Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1000344-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRAIS DE CARVALHO OAB - MT0015109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1000344-48.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Exibição proposta por Fabiane da Silva 

em desfavor de Ympactus Comercial Ltda. – TELEXFREE, na qual a autora 

pretende que sejam exibidos os nomes dos logins e recibos de pagamento 

para instruir futura ação de liquidação de sentença. No entanto, para 

determinar a exibição nos termos dos artigos 396 e seguintes do CPC, ou 

seja, sob pena de reconhecimento dos fatos alegados (artigo 400 do CPC) 

é necessária a comprovação do vínculo entre as partes e a recusa da 

requerida em exibir os documentos na via administrativa. De tal modo, 

caso a requerente pretenda a exibição de documentos deverá comprovar 

resistência à referida exibição na esfera administrativa. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, trazendo aos autos a comprovação da recusa da ré em exibir tais 

documentos administrativamente, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito: Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1009537-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT0002573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1009537-24.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a autora pretende o 

levantamento de bens entregues em penhor, bem assim os herdeiros 

Moacir Francisco da Silva e Moacir Francisco da Silva Junior informam sua 

renúncia à eventual direito herança através de simples declaração (Id. 

11238565 – Pág. 1-2). Todavia, o artigo 1.806 do Código Civil estabelece 

que a renúncia deve constar expressamente de instrumento público ou 

termo judicial. Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a 

inicial e instruir aos autos Termo de Renúncia de Herança lavrado em 

instrumento público, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC). Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 2018. (Assinado Digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009603-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 623 de 669



CHAMPION FARMOQUIMICO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CLAUZO HORTA OAB - GO50202 (ADVOGADO)

RENATO SALES GUIMARAES OAB - GO36220 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALBERTO MADUREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1009603-04.2017.8.11.0002 

Vistos etc. A pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente 

(art. 700, do CPC). Expeça-se mandado, com prazo de 15 dias, para 

pagamento. Conste, ainda que, nesse prazo, o réu poderá opor embargos 

nos próprios autos (art. 702 do CPC). Caso não haja cumprimento da 

obrigação, oferecimento de embargos ou, ainda, rejeitados estes, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. (art. 702, §8º, 

CPC). No mais, nos termos do artigo 701, do CPC, fixo os honorários em 

5% do valor da causa, anotando-se, no mandado, que caso o réu cumpra 

com o pagamento integral do débito, ficará isento de custas processuais 

(art. 701, §1º, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000167-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNILARIA E PINTURA PARANA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1000167-84.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009270-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO CENTER VG EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1009270-52.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000214-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCAL DE CARVALHO (EXECUTADO)

MARCAL DE CARVALHO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1000214-58.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

NCPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do NCPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do NCPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

NCPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, NCPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, NCPC). Nos 

termos do art. 827 do NCPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande-MT, 22 de janeiro de 2018. 

(Assinada digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009394-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ANDRE DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT0007329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA GLORIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009394-35.2017.8.11.0002 AUTOR: DOUGLAS ANDRE DE CAMPOS RÉU: 

IMOBILIARIA GLORIA LTDA Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

petição inicial não indica todos os requisitos necessários, conforme dispõe 

o art. 319 do CPC, haja vista que não foi informado o endereço eletrônico 

das partes. Ademais, na Ação de Usucapião forma-se litisconsórcio 

passivo necessário entre proprietário do imóvel e os confinantes, de 

forma que faz-se requisito da petição inicial a qualificação e o endereço 

completo destes para possibilitar a citação, conforme disposto no art. 319, 
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II, do CPC. Outrossim, verifica-se que a parte autora não juntou aos autos 

a cópia atualizada da matricula do imóvel, o que é essencial ao deslinde da 

ação, sendo que nela consta os dados do atual proprietário do imóvel. 

Quanto o pedido de citação por edital, é pacifica a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que essa é admitida apenas nas 

hipóteses em que tenham sido esgotadas as tentativas de localização do 

requerido para que tenha ciência dos atos processuais. Verifico não ser 

esse o caso dos autos, uma vez que não se esgotaram todos os meios na 

localização do requerido, ademais, os dados pessoais e o endereço deste 

constam na escritura pública que deverá ser acostada aos autos. Demais 

disso, em se tratando de pessoa jurídica, os dados cadastrais da 

requerida podem ser facilmente localizados no Site da Fazenda Nacional, 

por meio de simples consulta da Situação Cadastral do CNPJ informado. 

Ainda, constata-se que o documento juntado sob, id. n. 11186308 - Pág. 3, 

está ilegível, bem como não foi juntado aos autos o memorial descritivo do 

imóvel. Ante o exposto, indefiro o pedido de citação por edital. Intime-se a 

parte autora para emendar a inicial, providenciando as regularizações 

indicadas abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, 

do CPC), sob pena de indeferimento da inicial. I - Informar o endereço 

eletrônico das partes II – Qualificar o polo passivo da ação, informando o 

endereço atual para citação; III – Qualificar os confinantes, informando 

endereço completo; IV – Juntar cópia atualizada da matrícula do imóvel. V 

– Juntar a planta do imóvel, memorial descritivo e a RT (anotação de 

responsabilidade técnica) do profissional que assina. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 22 de 

janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000279-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ZECCHIN BORTOLUCCI PFEIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR OAB - MT0007400A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO GONCALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL 1000279-53.2018.8.11.0002 

EXEQUENTE: SILVANA ZECCHIN BORTOLUCCI PFEIL EXECUTADO: 

MARCOS ROBERTO GONCALVES Vistos etc. Em face da petição de ID. 

11400832, em que a parte autora requer a extinção do feito, 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. Sem condenação em honorários, ante a 

inexistência de contraditório. Custas, pela parte autora diante de sua 

desistência, conforme prevê o artigo 90 do CPC. Tais exigências, no 

entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, uma vez 

que defiro o benefício da justiça gratuita. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 22 de janeiro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003924-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE ARAUJO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CARTA DE INTIMAÇÃO - PERÍCIA Dados do Processo: 

Processo: 1003924-23.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Parte Autora: 

LUCIANO DE ARAUJO SILVA Parte Ré: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Senhor: LUCIANO DE ARAUJO SILVA Em cumprimento 

ao disposto no art. 474 do Código de Processo Civil, CIENTIFICO Vossa 

Senhoria na qualidade de REQUERENTE, de que a perícia determinada nos 

autos do processo acima indicado terá início no dia 02/03/2018, a partir 

das 08h30, por ordem de chegada, na Avenida Bosque da Saúde, n. 888, 

sala 33, Edifício Saúde, Bairro Bosque da Saúde em Cuiabá - MT. 

Atenciosamente, Várzea Grande, 22 de janeiro de 2018. Julio Alfredo 

Prediger Gestor Judiciário OBSERVAÇÃO: Este processo tramita pelo 

sistema computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: - TELEFONE: (65) 36888440.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006953-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006827-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003924-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE ARAUJO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão intimo as partes a respeito da perícia 

designada nos autos, que terá seu início em 02/03/2018, a partir das 

08h30, por ordem de chegada, na Avenida Bosque da Saúde, n. 888, sala 

33, Edifício Saúde, bairro Bosque da Saúde em Cuiabá - MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005233-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DA SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIA GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT5.197 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001050-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIELLE GUIMARAES TAPAJOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA OAB - MT6491/B-B (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005375-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAM MATOS DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPITAL COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA - ME (RÉU)

SERGIO APARECIDO DEVEAUX RODRIGUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000254-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000254-40.2018.8.11.0002 

AUTOR: DISLAINY FERREIRA SOARES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Da análise dos autos, 

verifiquei pelo documento juntado no Id. 11368761 fl. 3 que a parte autora 

trata-se de menor relativamente incapaz, portanto a mesma deverá ser 

assistida por seu responsável, sendo o mandato outorgado 

obrigatoriamente por instrumento público. Nesse sentido: “CIVIL - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO BENEFICIÁRIO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - MORTE - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - 

INOCORRÊNCIA - AUTOR DA AÇÃO É MENOR ABSOLUTAMENTE 

INCAPAZ - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 198, INCISO I DO NOVEL CÓDIGO 

CIVIL - MÉRITO – (...) Os absolutamente incapazes devem ser 

representados, podendo ser outorgado por instrumento particular. Os 

relativamente incapazes devem ser assistidos por seu responsável, 

sendo o mandato outorgado obrigatoriamente por instrumento público. O 

seguro DPVAT possui caráter assistencial e social, não havendo, 

portanto, proibição para a fixação do mesmo em salários mínimos. Não há 

se falar que a Lei nº 6.194/74 não foi recepcionada pelo artigo 7º, IV da 

Constituição Federal, visto que nela o salário mínimo foi previsto como 

forma de quantificação do montante indenizatório, e não como indexador.” 

(TJ/MT - Ap 120643/2008, DES. DIOCLES DE FIGUEIREDO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/01/2009, Publicado no DJE 28/01/2009) 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR 

IMPÚBERE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. MANDATO JUDICIAL. 

INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. PROCURAÇÃO POR 

INSTRUMENTO PARTICULAR PASSADA PELO REPRESENTANTE LEGAL. 

SUFICIÊNCIA. 1. As pessoas absolutamente incapazes não podem por si 

só constituir diretamente um procurador, salvo por instrumento público. 

Porém, praticando o representante respectivo por si o ato que é de 

interesse do representado, pode, pois, a procuração ser outorgada por 

instrumento particular. 2. A procuração por instrumento público somente 

se mostra necessária no caso de menor púbere, que participa da 

formação do ato juntamente com o representante legal que o assiste, ao 

contrário do absolutamente incapaz que dele não participa diretamente, 

sendo representado. 3. Constatando-se nos autos a presença de 

instrumento particular de mandato do advogado subscrito pela 

representante legal (detentora da guarda) da menor impúbere devidamente 

constituída , tal se revela suficiente à regularidade da sua representação, 

pelo que despicienda a figura do instrumento público na espécie, nos 

termos já expostos.” (TJ-MG , Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 

20/03/2013, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL) Assim, considerando 

haver irregularidade na representação processual e tratando-se de vício 

sanável, venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar 

sua representação processual, carreando aos autos procuração 

outorgada por instrumento público, sob pena de extinção do processo. 

(art. 76, §1º, I, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000093-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DOLENCE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000093-30.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: LUIZ DOLENCE - ME REQUERIDO: COMPRE MAIS 

SUPERMERCADOS LTDA - EPP Vistos. A gratuidade da justiça à pessoa 

jurídica só é admitida em situações excepcionais e mediante comprovação 

de insuficiência financeira não só da empresa, mas também dos seus 

sócios[1]. Outrossim, convém ressaltar que segundo o disposto na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ressalvados os casos em que a parte demonstre 

a incapacidade momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial (art. 456 CNGC/MT). Destarte, determino venha a parte autora, 

em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência 

financeira da empresa e de seus sócios, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do §1º, art. 456 CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 

92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: 

Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 

04/02/2004, DJe 16/08/2004; AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, j. 23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; 

AgRg nos EDcl no Ag. nº 742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 

02/08/2010; de Tribunais de Justiça Estaduais: Agr. de Instr. nº 

70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, j. em 07/02/2012.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003779-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA JOSELINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1003779-64.2017.8.11.0002 

AUTOR: DINALVA JOSELINA DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Compulsando os autos, 

verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 

356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores 

elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque 

passo ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem 

assim a ordenar a produção da prova. Dos pontos controvertidos De 

acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os pontos 

controvertidos como sendo: a) se houve autoreligação da Unidade 

Consumidora n°. 6/2127878-3; b) em caso de positivo o item “a”, por 

quanto tempo a Unidade Consumidora permaneceu autoreligada; c) a 

média mensal de consumo de energia elétrica na referida Unidade 

Consumidora; d) a legalidade do débito cobrado pela requerida; e) o nexo 

de causalidade entre o dano alegado e conduta do requerido e, f) o dever 

de indenização e o seu quantum. Das Provas Outrossim, ante a 

controvérsia instalada, defiro a produção de prova pericial formulada pela 

parte requerida (Id. 11307808), pois entendo que se trata de prova 

imprescindível para o deslinde do feito. Assim, nomeio como perito o 

engenheiro eletricista Antônio João de Arruda Cebalho, que poderá ser 

encontrado na Rua Desembargador José de Mesquita, n. 371, apto. 202, 

Ed. Moinho dos Ventos, Bairro Araes, Cuiabá-MT, telefone 65 9 9289 

6144, e-mail: cebalho@gmail.com. Intime-o para aceitar a nomeação, 

consignando que no prazo de 05 dias deverá informar o valor dos 

honorários que entende devido (art. 465, § 2º, inciso I, CPC). Apresentada 

a proposta de honorários, intimem-se as partes para se manifestar sobre 

ela no prazo de 05 dias (art. 465, § 3º, CPC). Fixados os honorários, 

intime-se a parte requerida para depositar o seu valor integral (art. 95, 

caput, do CPC), liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) 

dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta 

por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e 

depois de prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, 

art. 465, CPC). Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC). Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia 

dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual 

deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o 

devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “a, b e c”, devendo, ainda, o 

expert atentar-se as exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração 

do laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às 

providências do § 3º do art. 477, do Código de Processo Civil. 

Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação. 

Intimem-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006351-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1006351-90.2017.8.11.0002 

AUTOR: MARIA ANTONIA DE CAMPOS RÉU: BANCO SAFRA S-A Vistos 

etc., Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Não 

havendo preliminar a ser apreciada ou irregularidade a ser expurgada, dou 

por saneado o processo, passando a sua instrução. Dos pontos 

controvertidos De acordo com os autos e da natureza da ação, fixo os 

pontos controvertidos como sendo: a) se os documentos de Id. 10701837, 

10701844, 10701849, 10701861 foram assinados pela parte autora; b) a 

existência ou não de relação jurídica entre a parte autora e o requerido; c) 

O nexo de causalidade entre o dano alegado e conduta do requerido; e) o 

dever de indenização e o seu quantum. Das provas Outrossim, ante a 

controvérsia instalada, defiro a produção de prova pericial formulada pela 

parte autora (Id. 10909175), pois entendo que se trata de prova 

imprescindível para o deslinde do feito. Assim, nomeio como perito o Sr. 

THYAGO JORGE MACHADO, Perito Oficial Criminal, podendo ser 

encontrado na Rua General Irineu de Souza, n°144, Bairro: Duque de 

Caxias II, Cep: 78043-360 - Cuiabá – Mato Grosso, telefone: (65) 

8112-2338 / e-mail: tmachado@forenselab.com, o qual deverá ser intimado 

para que tome ciência acerca da nomeação. Intime-o para aceitar a 

nomeação, bem como de que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, de forma que os honorários periciais serão arcados pelo Estado 

(art. 95, § 3º, II, do NCPC), Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.480,00 (hum mil quatrocentos e oitenta reais), de acordo com os valores 

impostos na Tabela de Honorários fixados por meio da Resolução n. 232 

do CNJ, salientando que será expedida certidão em favor da Sr. Perito 

referente ao valor dos honorários em momento oportuno, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso. Venham as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos 

(art. 465, II e III, CPC). Determino, também, que a parte requerida apresente 

na Secretaria a via ORIGINAL dos documentos de Ids. 10701837, 

10701844, 10701849, 10701861, no prazo de 15 (quinze) dias, para a 

realização da perícia acima deferida. Apenas com a apresentação do 

documento original acima determinado, o qual deverá ser entregue ao 

perito, e aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos 

quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá 

as partes e eventuais assistentes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Venham as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Instalada que seja a perícia, fixo 

o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do 

Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto controvertido 

estabelecido no item “A e B”, devendo, ainda, o expert atentar-se as 

exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração do laudo. Com 

a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão oferecer 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do 

CPC/2015). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às 

providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015. Por fim, deixo de acolher o 

pedido formulado pela parte requerida no Id. 10924752 por entender que a 

produção de prova pericial ora deferida é suficiente para o julgamento da 

demanda. Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 218999 Nr: 14439-52.2008.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDACYR CECILIA FERREIRA PAES DE BARROS 

ZERBINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:22685/O, FRANCISCO DE PAULA DE PINHO - OAB:13782 B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STABILE RIBEIRO - 

UNIVAG - OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA C. PASSARE - 

OAB:OAB/MT 6199

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, devendo constar no polo ativo da demanda Audacir Cecilia 

Ferreira Paes de Barros Zerbinato e no polo passivo Unic Universidade de 

Cuiabá.

Intime-se a devedora Unic Universidade de Cuiabá, por meio de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, no valor indicado à fl. 

251, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 88828 Nr: 10472-04.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAVES E BARBOSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.,

Compulsando os autos observo que a parte exequente pugnou pela 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (fls. 

145/148). Assim, considerando que o referido pedido deverá ser 

formulado através de procedimento próprio, venha à parte autora adequar 

o seu pedido nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, salientado, 

ainda, que deverá recolher as custas relativas a distribuição do incidente, 

sob pena de cancelamento da distribuição do referido incidente (art. 1.228, 

§ 2º, da CNGC).

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 256274 Nr: 13999-85.2010.811.0002

 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: RODRIGO FERNANDO MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608 

S/P, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 Vistos etc.

Antes de apreciar os pedidos de fls. 390/393, venha à parte requerente 

manifestar, no prazo legal, a respeito do depósito realizado pela segunda 

requerida à fl. 386, ressaltando que em igual prazo deverá aportar aos 

autos planilha atualizada do débito levando em consideração o pagamento 

parcial do débito realizado à fl. 386.

 Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 286749 Nr: 6031-33.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3.127-A OAB/MT

 Vistos.

Compulsando os autos observo que restou consignado na sentença 

proferida nos autos a determinação para que a requerida realizasse a 

troca do medidor instalado na unidade consumidora do autor, bem como 

promovesse a emissão de novas faturas referentes aos meses de 

novembro e dezembro de 2011, janeiro de 2012 e dos meses seguintes 

até e efetiva troca do medidor, utilizando no cálculo o consumo médio dos 

últimos 12 meses anteriores.

À fl. 343 a requerida informa ter realizado a revisão das faturas até janeiro 

de 2017 quando efetivou a troca do medidor, porém a parte autora alega 

não ter sido realizada a troca do medidor e informou que continuará 

realizando o depósito judicial mensal de R$ 1.000,00 até emissão de novas 

faturas, bem como juntou comprovantes de depósitos referente a 

fevereiro, março, abril e julho de 2017 (fls. 383/388).

Pois bem, diante das informações contraditórias apresentadas pelas 

partes, determino que elas esclareçam no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, se houve ou não a troca do medidor instalado na unidade 

consumidora do autor e a consequente revisão das faturas.

 Ainda, ressalto a parte autora que os depósitos judiciais apenas devem 

ocorrer até o efetivo cumprimento da determinação contida na sentença 

proferida nestes autos, sendo certo que qualquer insurgência quanto 

eventuais faturas emitidas após o cumprimento da obrigação pela 

requerida deverão ser analisados em ação própria.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 331225 Nr: 27535-61.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO DE ARRUDA GARCIA, JEREMIAS 

ASSUNÇÃO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMIAS ASSUNÇÃO DA CRUZ, OSWALDO 

DE ARRUDA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO DE MORAES JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 6208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:

 Vistos, etc.

Diante do caráter infringente dos embargos de declaração interpostos (§ 

2º, art. 1.023, CPC) pela parte requerida, venha o requerente, no prazo de 

05 dias, manifestar a seu respeito.

Após, volvam-me os autos conclusos para apreciação dos embargos.

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 495519 Nr: 11372-64.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S W METAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo e declaro 

extinta o presente incidente, com fulcro no artigos 485, inciso I e IV, do 

CPC e, determino o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 

do Código de Processo Civil.Sem custas e sem verba honorária, por 

insubsistir contenciosidade.Após o trânsito em julgado, arquive-se.P.I. 

Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 06 de dezembro de 2017.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 268255 Nr: 14150-17.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN, MARCO AURÉLIO BALLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA, ANTONIO GONÇALO PEDROSO DE BARROS, FRANCISCO 

ANTONIO VUOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - OAB:4719-B, 

MARCO AURELIO BALLEN - OAB:4994/MT, MARCOS AURÉLIO 

BALLEN - OAB:OAB/MT - 4994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE SANTOS 

DAMACENO - OAB:7065/MT

 Isto posto, em meu entender, na decisão objurgada, não há omissão, 

obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos artigos 

1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os presentes 

embargos de declaração, mantendo a decisão atacada tal como está 

lançada.Ainda, determino que a Secretaria providencie a inclusão dos 

executados acima nominados no polo passivo da demanda e após 

promova a devida publicação desta decisão.Por fim, venha à parte 

exequente manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, ressaltando que na mesma oportunidade deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo.Várzea Grande – MT, 

18 de dezembro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUESJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 275850 Nr: 19218-45.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO DE SOUZA COSTA, 

JOSEFINA CORREA DE MORAES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUZICLEI MAINARDES 

RODRIGUES - OAB:7812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CARRIJO - Defensora Pública Estadual. - OAB:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 335075 Nr: 3569-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMARA MEDEIROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A

 Autos n. 335075

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta Wilmara Medeiros da Silva 

em desfavor Telefônica Brasil S.A, ambos devidamente qualificado nos 

autos.

As partes celebram acordo e pugnaram pela homologação do pacto e 

consequente extinção do feito (fls. 111), sendo que a parte requerida 

comprovou o pagamento da obrigação à fl. 113.

À fl. 118 a autora manifestou concordância com o valor pago.

Após vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Decido.

Analisando o acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes.

 Ademais, o processo é de ser extinto em virtude da satisfação do débito, 

uma vez que houve o cumprimento do acordo pela executada, conforme 

se observa às fls. 113v.

Posto isso, homologo o acordo em questão para que surtam os seus 

legais efeitos em relação a este feito e, por conseguinte, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos, em virtude da satisfação da 

obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte executada e sem verba honorária nesta fase.

Por fim indefiro o pedido de expedição de alvará formulado à fl. 118, tendo 

em vista que o valor acordado entre as partes já foi depositado pela 

requerida diretamente na conta bancária do patrona da autora, conforme 

se observa à fl. 113v.

Após o trânsito em julgado, e arquivem-se com baixa na distribuição e as 

cautelas de praxe.

Várzea Grande-MT, 07 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 344566 Nr: 11554-55.2014.811.0002

 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: DENNER MANOEL GOMES LUGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA - 

OAB:76.696

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações de fls. 189/191.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 416435 Nr: 20173-37.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA FERREIRA ALVES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, razão 

pela qual resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 

§ 2º CPC. Todavia, sendo a requerente beneficiário da assistência 

judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos ônus da 
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sucumbência, até que possam satisfazê-los sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família.Transitado em julgado, determino que se aguarde 

a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo.P. I. Cumpra-se.Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 

2017.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 425855 Nr: 25068-41.2015.811.0002

 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: EDNEY MARCOS DE LIMA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AICHA MARIA VASCONCELOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:, GIAN CARLO LEAO PREZA - OAB:8431, LUDOVICO 

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 442518 Nr: 8061-02.2016.811.0002

 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: ROSILENE CLARA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, razão 

pela qual resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 

§ 2º CPC. Todavia, sendo a requerente beneficiário da assistência 

judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos ônus da 

sucumbência, até que possam satisfazê-los sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família.Transitado em julgado, determino que se aguarde 

a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo.P. I. Cumpra-se.Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 

2017.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 445930 Nr: 9911-91.2016.811.0002

 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: DIONES SILVA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor e 

condeno o requerido ao pagamento da correção monetária pelo INPC a 

partir da data do evento danoso (01/07/2014 – fls. 24/25) até a data do 

pagamento administrativo (15/04/2016 – fl.53v), valor este que deverá ser 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da citação 

(14/06/2016 – fl. 38v).Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 

487, I do CPC.Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, fixados estes em R$ 1.500,00 

(Hum Mil e Quinhentos Reais), atento à natureza da causa, o tempo de 

tramitação do processo e o local da prestação de serviços (CPC, § 8.º, 

art. 85).Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação 

da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao arquivo.Publique-se e Intimem-se.Às 

providências necessárias.Várzea Grande – MT, 18 de dezembro de 

2017.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 5767 Nr: 3293-29.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMES GIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DAMIN - 

OAB:4719-A/MT, MARCOS AURÉLIO BALLEN - OAB:OAB/MT - 4994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaqueline Santos Damaceno 

- OAB:OAB/MT 7065

 Isto posto, em meu entender, na decisão objurgada, não há omissão, 

obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos artigos 

1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os presentes 

embargos de declaração, mantendo a decisão atacada tal como está 

lançada.Ainda, determino que a Secretaria providencie a inclusão dos 

executados acima nominados no polo passivo da demanda e após 

promova a devida publicação desta decisão.Por fim, venha à parte 

exequente manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, ressaltando que na mesma oportunidade deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo.Várzea Grande – MT, 

18 de dezembro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 93273 Nr: 2884-09.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMASO COMERCIAL DE ALIMENTOS SOROCABA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BANDEIRA DUARTE - 

OAB:6753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Comaso Comercial de Alimentos Sorocaba Ltda. propôs a presente 

execução de título extrajudicial em desfavor de Senior Grupo Empresarial 

Ltda., visando o recebimento da quantia descrita na inicial devidamente 

atualizado.

Foi realizada a tentativa de intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento ao feito, porém esta restou frustrada em razão da não 

localização da exequente no endereço declinado nos autos, conforme se 

observa à fl. 110-v.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia do exequente está evidenciada nos autos, pois não deum 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Registro, apenas, a validade da intimação feita a exequente, uma vez que 

dirigida no endereço declinado nos autos, já que cumpre a ela atualizá-lo 

sempre que houver modificação temporária ou definitiva, à luz do que 

dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Custa pela exequente. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade

Por fim, à vista da disposição do art. 583 da CNGC, autorizo a expedição 

de certidão de crédito em favor do credor.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. 

Intimem-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 99255 Nr: 8746-58.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMASO COMERCIAL DE ALIMENTOS SOROCABA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D'SERRA SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Comaso Comercial de Alimentos Sorocaba Ltda. propôs a presente 

execução de título extrajudicial em desfavor de Senior Grupo Empresarial 

Ltda., visando o recebimento da quantia descrita na inicial devidamente 

atualizado.

À fl. 43 consta decisão determinando a intimação pessoal da parte autora, 

no prazo legal, regularizasse sua representação processual, sob pena de 

nulidade do processo, porém restou frustrada a tentativa de intimação em 

razão da parte autora não ter sido localizada no endereço declinado nos 

autos (fl. 49).

Após vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não regularizou sua 

representação processual, deixando transcorrer in albis o prazo 

assinalado, razão porque o processo fica impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Desta feita, e uma vez verificada a irregularidade na representação 

processual, que não foi suprida pela parte autora, a extinção do feito é 

medida que se impõe, à luz do art. 76, § 1º, inciso I do CPC.

Registro, apenas, a validade da intimação feita a exequente, uma vez que 

dirigida no endereço declinado nos autos, já que cumpre a ela atualizá-lo 

sempre que houver modificação temporária ou definitiva, à luz do que 

dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nesta esteira, em face da ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, julgo extinto sem resolução 

do mérito o presente processo, o que faço com fundamento no artigo 485, 

inciso IV do Código de Processo Civil.

Custa pela exequente. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade

Transitada em julgado deem-se baixas e arquivem-se.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

P.I. Cumpra-se.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 99502 Nr: 8981-25.2006.811.0002

 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: D' SERRA SUPERMERCADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMASO COMERCIAL DE ALIMENTOS 

SOROCABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549

 Vistos etc.

Analisando os autos observo que o processo já foi sentenciado (fls. 

267/269), sendo que até o presente momento não houve qualquer pedido 

de cumprimento de sentença formulado pelas partes. Assim, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 262390 Nr: 1079-45.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA TEREZINHA LUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU HENRIQUE PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:13593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIHL ELERIAN ZANETTI - 

OAB:28481/PR

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, devendo constar no polo ativo da demanda Ana Terezinha 

Lussi e no polo passivo Dirceu Henrique Pinheiro.

Intime-se a devedora Dirceu Henrique Pinheiro, por meio de seus patronos 

via DJE, para cumprimento da obrigação, no valor indicado à fl. 392, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 

10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 309018 Nr: 5008-18.2013.811.0002

 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: CLEVERSON APARECIDO AZEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS N. IMOBILIARIOS (TERRA N. 

VARZEA GRANDE I - SISTEMA FACIL INCORP. IMOB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:OAB/MT 9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:152165/SP

 Posto isso, homologo o acordo de fls. 234 para que surtam os seus legais 

efeitos em relação a este feito. Por conseguinte, resolvo o mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.Custas e honorários na 

forma convencionada.Transitada em julgada arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias.P.I.C.Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 342476 Nr: 9896-93.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE AUXILIADORA DE SOUZA SILVA, ALEXANDRO 

APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALINA EUSTÁCIA DE OLIVEIRA, 

ESPOLIO DE JOÃO GARCIA DE OLIVEIRA, CANDIDA DE OLIVEIRA 

FRANÇA CAMPOS, A QUEM DE DIREITO, SAMIR MUSSA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:13593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em atenção ao princípio do contraditório venha à parte requerente 

manifestar acerca da contestação apresentada às fls. 39/46, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Oportunamente, venham-me conclusos para deliberações.
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Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 399253 Nr: 10947-08.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCILIA CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:6346-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Aportou aos autos petição de fls. 69/70, no qual a parte requerida 

novamente afirma ter realizado depósito judicial em duplicidade nos autos, 

bem como requereu a expedição de alvará em seu favor. Pois bem, 

malgrado o teor dos fundamentos levantados pela parte requerida, não 

visulumbro qualquer mudança no cenário fático ou jurídico que possa 

laterar a convicção anteriormente formada na decisão de fl. 67. Posto, 

isso mantenho a decisão objurdgada pelos seus próprios e jurídicos 

fundamentos. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 417467 Nr: 20716-40.2015.811.0002

 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: PATRIK OLINEI RODRIGUES, MARISELMA RONDON DE 

ALMEIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967/SP, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 Autos n.º 20716-40.2015.811.0002 – código 417467

Vistos.

De entrada, consigno ser de conhecimento deste juízo que o Sr. Lourenço 

Boabaid é pessoa falecida, motivo pelo qual mister ressaltar que nos 

casos de o imóvel usucapiendo estar registrado em nome de pessoa 

falecida, a ação de usucapião deve ser direcionada em face de seus 

herdeiros, a quem a propriedade dos bens do de cujus é transmitida, por 

força do princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil).

Nesse sentido, a jurisprudência:

“USUCAPIÃO – PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL USUCAPIENDO FALECIDO – 

PRINCÍPIO DA SAISINE – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS 

HERDEIROS – HERDEIRO PRETERIDO - NULIDADE DOS ATOS 

PROCESSUAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO 

PROVIDO. Em se tratando de ação de usucapião, nos termos do art. 942 

do CPC, é obrigatória a citação daquele em cujo nome estiver registrado o 

imóvel usucapiendo. Sendo o proprietário falecido, pelo princípio da 

saisine, insculpido no art. 1.784 do Código Civil, faz-se necessária a 

citação de todos os seus herdeiros e não havendo a citação de um, a 

nulidade dos atos processuais posteriores é medida que se impõe. (...)” 

(TJMT, Ap. n.º 35989/2013, relator Desembargador CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, 5ª Câmara Cível, julgado em 27/11/2013).

A par do exposto, por analogia ao que dispõe o art. 1.071 do CPC, acerca 

do reconhecimento extrajudicial de usucapião, o qual afirma a 

necessidade da anuência do titular de direito real, bem como considerando 

que a ação de usucapião visa a obtenção do título de propriedade do 

imóvel usucapiendo, determino venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, promover a adequação do polo passivo da lide, a fim de 

incluir todos os herdeiros do imóvel, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 418546 Nr: 21297-55.2015.811.0002

 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: CLARICE PEREIRA ANCHIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, REINALDO TERIXEIRA SOUZA, 

MATILDE MARIA DA SILVA, EDUARDO NUNES DA COSTA, MÁRCIO JOSÉ 

DA SILVA, JOÃO BOSCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA DA SILVA O. CAIXETA - 

OAB:11.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora compareceu nos autos postulando pela citação editalícia do 

requerido Espólio de Lourenço Boabaid (fl. 94).

 Pois bem, malgrado os termos da petição, verifico que a citação por edital 

é medida precoce, uma vez que a parte ainda não esgotou os meios de 

localizá-lo. Logo, antes de determinar a publicação do respectivo Edital, 

deverá a parte autora envidar esforços para buscar o atual endereço da 

parte requerida.

Outrossim, compulsando os autos do inventário do espólio requerido, de 

cód. 15423, que tramita perante a vara única da comarca de Rosário 

Oeste/MT, denota-se que este foi julgado extinto em 12/05/2014, de modo 

que cabe à parte requerente indicar nos autos todos os herdeiros para 

que estes sejam citados acerca da presente ação.

 Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte autora 

indique os herdeiros do espólio de Lourenço Boabaid, atentando-se 

quanto a necessidade de qualificação e indicação de seus endereços, 

sob pena de indeferimento.

 Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 18 de fevereiro de 2017.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 426548 Nr: 25404-45.2015.811.0002

 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: VIP COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE PEREIRA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DE SOUZA - OAB:OAB/SP 

200.186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido formulado à fl. 103, porque o que nele é solicitado é de 

exclusiva tarefa da parte, visto que cabe a própria parte exequente as 

diligências quanto a eventuais dados da empresa requerida junto a Junta 

Comercial do Estado.

Outrossim, venham os exequentes manifestarem requerendo o que 

entenderem de direito para o deslinde do feito, salientado que deverá 

aportar aos autos planilha atualizada do débito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 429629 Nr: 594-69.2016.811.0002

 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: GILDA CABRAL DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CLÁUDIO JAQUES JUNIOR, CRISTIANE 
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RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUE DOS SANTOS - 

OAB:14234/MT, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - OAB:14.169, RAPHAEL 

NAVES DIAS - OAB:14847, VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - 

OAB:5956/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, observo que a parte autora busca a condenação 

dos requeridos ao pagamento de uma indenização a título de danos morais 

no valor a ser eventualmente arbitrado por este juízo, bem como ao 

pagamento de uma indenização por danos materiais no valor de R$ 

8.100,00, porém atribuiu o valor da causa no importe de R$ 1.000,00.

Pois bem. Inicialmente verifico que o valor dado à causa deve 

corresponder à quantia correspondente à soma dos valores de todos os 

pedidos formulados na lide (art. 292, VI, CPC).

Dessa forma, considerando que a autora não quantificou a quantia 

referente ao dano moral, tenho que o valor da causa deva se limitar ao 

valor atribuído ao dano moral, ou seja, o valor de R$ 8.100,00.

Por esse viés, o valor apresentado pela autora não corresponde ao real 

valor da causa, pelo que entendo que a sua adequação de ofício, nos 

termos do art. 292, § 3º, do CPC, é medida necessária ao caso.

 Conforme o exposto, promovo a adequação do valor da causa em R$ 

8.100,00, devendo a Secretaria adotar as providencias necessárias no 

registro dos autos. Anote-se.

 Lado outro, no que diz respeito à análise do pedido de parcelamento das 

custas formulado pela autora à fl. 135/136, verifico que inexiste nos autos 

qualquer elemento de convicção que pudesse justificar o deferimento do 

pedido, em especial, pelo fato de da parte autora sequer ter comprovado a 

sua alegada insuficiência financeira descrita no aludido pedido, razão pela 

qual, determino, venha a autora, no prazo de 10 (dez) dias, demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de não concessão do 

benefício e/ou, conforme for o caso, proceder com o recolhimento das 

custas e taxas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme já advertido na decisão de fl. 131/132.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 07 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 435534 Nr: 4356-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAZUYOSHI UEMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJA SUPERMERCADO EIRELE - EPP, SAYURI 

JULIANA AIHARA, ANDERSON EVANGELISTA TSURU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, para o 

deslinde útil do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 449980 Nr: 11881-29.2016.811.0002

 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: DJHEISON ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEINER NEVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5073/MT

 Vistos etc.,

Compulsando os autos verifico que o requerido apresentou nos autos 

apenas a via original do documento juntado à fl. 109, conforme se observa 

à fl. 129, malgrado tenham sido devidamente intimado em duas 

oportunidades para apresentar as vias originais dos documentos de fls. 

109 e 110 que serão submetidos à perícia grafotécnica.

Assim, determino novamente que o requerido, no prazo impreterível de 15 

(dez) dias, aporte aos autos a via original do documento de fl. 110, sob 

pena de constituir ato atentatório ao exercício da jurisdição, com a 

aplicação de MULTA, na forma do art. 77, § 2º do Código de Processo 

Civil.

Cumprida a determinação supra dê-se início a perícia determinada nos 

autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 451214 Nr: 12417-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. W. METAL IND. E COM. METALURGICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Venham os exequentes, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

requerendo o que entender de direito para o andamento útil do feito.

Ainda, ressalto que o exequente deverá em igual prazo aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 06 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 518160 Nr: 23427-47.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBERTO ANACLETO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA LOUVEIRA FERREIRA, ANTONIO 

FERREIRA ROSA, DANIEL FERREIRA ROSA, DANIELA LOUVEIRA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS nº. 23427-47.2017.811.0002 – cód. 518160

Vistos, etc.

Da detida análise dos autos, constato que a parte autora deixou de 

carrear aos autos declaração de hipossuficiência.

 Embora a declaração de pobreza não seja mais obrigatória na atual 

sistemática processual, o advogado, diante da ausência de tal documento, 

necessita possuir poderes específicos para requerer a concessão da 

gratuidade processual, à luz do disposto na parte final do art. 105 do 

NCPC.

Assim, determino venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial a fim de apresentar declaração de 

hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento procuratório que 

contenha poderes específicos para tanto, sob pena de indeferimento (art. 

321, § único do CPC/2015).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 18 de dezembro de 2017.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 7603 Nr: 1166-21.1999.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESSO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILSON SOUZA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Correa da Silva - 

OAB:OAB/SP 242.310, Gilberto Rodrigues Porto - OAB:OAB/SP 
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187.543, Vera Silvia Ferreira Teixeira Ramos - OAB:OAB/SP 222.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aportou aos autos petição de fls. 457/458, no qual a parte exequente 

pugna pela inclusão do nome dos executados junto ao banco de dados do 

Serasa através do sistema denominado Serajud.

Pois bem, malgrado o teor dos fundamentos levantados pela parte 

requerida, não vislumbro qualquer mudança no cenário fático ou jurídico 

que possa alterar a convicção anteriormente formada na decisão de fl. 

455, tendo em vista que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso até o 

presente momento não possui convenio com o Serasajud.

Posto isso, mantenho a decisão objurgada pelos seus próprios e jurídicos 

fundamentos e determino que seja expedido certidão judicial 

comprobatória da dívida para que o exequente providencie a inclusão dos 

devedores junto aos órgãos de proteção ao crédito, cujas expensas 

serão a cargo do exequente.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 34425 Nr: 3041-55.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO N. TREVISAM, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVÉLCIO EZEQUIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 

19.081-A, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705, PAULO 

INACIO HELENA LESSA - OAB:6571 OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12503

 Vistos etc.

Venham os exequentes, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

requerendo o que entender de direito para o andamento útil do feito.

Ainda, ressalto que o exequente deverá em igual prazo aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 99881 Nr: 9399-60.2006.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DE JESUS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO FERNANDES BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA PICCHI DANCONA - 

OAB:218675, VIVIANE DUARTE GONÇALVES - OAB:201298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Daniel de Jesus Gonçalves propôs a presente ação de execução de título 

extrajudicial em desfavor de Evaldo Fernandes Bonfim, visando o 

recebimento da quantia descrita nos autos devidamente atualizado.

 Foi realizada a tentativa de intimação pessoal da parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito, porém esta restou frustrada, tendo em vista 

que ele não reside mais no endereço informado nos autos, conforme se 

observa à fl. 167.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia do exequente está evidenciada nos autos, pois não deu 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Registro, apenas, a validade da intimação feita a exequente, uma vez que 

dirigida no endereço declinado nos autos, já que cumpre a ela atualizá-lo 

sempre que houver modificação temporária ou definitiva, à luz do que 

dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Custa pelo exequente. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade

Por fim, à vista da disposição do art. 583 da CNGC, autorizo a expedição 

de certidão de crédito em favor do credor.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 Às providências necessárias.

Publique-se. Intimem-se.

 Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 201112 Nr: 11761-98.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE FERREIRA DA SILVA, ANA RITA DA SILVA, 

IDIENE FERREIRA DA SILVA, IVANIR FERREIRA DA SILVA, IVONE BENÍCIA 

DA SILVA, LINDOMAR FERREIRA DA SILVA, MARIA ILZA FERREIRA DA 

SILVA, ZENIR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TANAKA, WILDER TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:, MAURO BASTIAN 

FAGUNDES - OAB:8907, MAURO BATIAN FAGUNDES - OAB:8.907 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARTINS DE 

BARROS - OAB:7047, Fernando Augusto Campos de Paula - 

OAB:7561, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7084

 Vistos etc.

Diante da renúncia do patrono dos executados (fls. 316/319), venham os 

executados, em 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação 

processual, constituindo novo patrono nos autos, sob as penalidades 

legais (CPC – inc. II, art. 76), devendo eles serem intimados pessoalmente 

por mandado.

 Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 256353 Nr: 14819-07.2010.811.0002

 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: PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO ZILLI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fred Henrique Silva Gadonski - 

OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUZENI MUNIZ - OAB:10.281

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que a advogada Dra. Cleuzeni Muniz 

pretende o cumprimento da obrigação imposta na sentença prolatada nos 

autos relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, porém observo 

que ela não se atentou para o disposto no inciso I do art. 524 do CPC.

 Assim, determino que o advogado acima nomeado emende a petição de 

cumprimento de sentença devendo nela constar o nome completo, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observando o 

disposto no art. 319, §§ 1º a 3º, bem como aporte autos cálculo atualizado 

da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Decorrido o prazo sem manifestação promova-se a entrega dos autos à 

autora da demanda nos termos do § único do art. 383 do CPC.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 07 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 270457 Nr: 10628-79.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR GROU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY B. RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Condomínio do 

Residencial Várzea Grande Quadra 16 em desfavor de Paulo Cesar Grou, 

todos devidamente qualificados nos autos.

As partes compuseram acordo às fls. 223/227 e requereram a 

homologação do referido pacto com a consequente extinção do feito.

É o relatório. Decido.

Analisando o acordo celebrado pelas partes, vislumbro que os requisitos 

de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes, uma vez que assinados pelas partes.

Assim, HOMOLOGO o acordo formulado de fls. 223/227 para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso do 

presente processo até o seu integral cumprimento (23/12/2019), nos 

termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo convencionado, venha à parte exequente 

manifestar-se nos autos quanto ao cumprimento do acordo, valendo seu 

silêncio como concordância tácita ao adimplemento da dívida.

 Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 274915 Nr: 17944-46.2011.811.0002

 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: ADAILSON DA SILVA ROSA, MARENILDES ARAUJO 

TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASAI ADMINISTRADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5645, Michele Marie de Souza/UNIVAG - OAB:9439-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Barão - 

OAB:8313/O/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 359/360, tendo em vista que o imóvel indicado pelos 

autores situado na Rua das Garças, nº 3, Quadra 05, Lote 03 não 

corresponde ao imóvel objeto da demanda indicado na inicial e descrito na 

matrícula nº 27.913, qual seja, lote nº 01 da quadra 05 do loteamento Hélio 

Ponce de Arruda (fl. 22).

Portanto, conforme já advertido na decisão de fl. 354, não há como 

determinar a expedição de mandado de registro imobiliário referente ao 

imóvel descrito à fl. 360, pois a sentença proferida nestes autos foi clara 

ao declarar o domínio por usucapião extraordinária urbana da área de 

245,66m² localizada no Loteamento Hélio Ponce lote 01 da quadra 05, 

conforme matrícula 27.913 do Cartório do 5º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT e não a 

área informada à fl. 360.

Preclusa esta, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 07 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 278179 Nr: 21789-86.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANDIR TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VICKY LTDA, IMOBILIÁRIA 

SOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:8860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO ANTONIO GONÇALVES 

FILHO - OAB:OAB-PR 15428, JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:16587/PR

 Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na petição 

inicial e Adjudico a propriedade dos imóveis lote 05 da quadra 21 e o lote 

12 da quadra 01, ambos situados do loteamento denominado Jardim 

Itororó, nesta comarca ao requerente, suprindo a declaração de vontade 

não emitida voluntariamente pelos requeridos, valendo a presente como 

título de Transcrição no respectivo cartório, razão porque resolvo o mérito, 

nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil.Condeno os 

requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 2.000,0 (dois mil reais), levando em conta o 

tempo de tramitação do processo, o local de prestação dos serviços e a 

combatividade do patrono do autor, nos termos do § 8.º, do art. 85, ambos 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, expeça-se o Mandado 

de Adjudicação em favor do requerente e aguarde-se o cumprimento 

voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não 

havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

arquivo.P.I. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 288321 Nr: 7766-04.2012.811.0002

 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: EDSON ELIONELDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A

 Por meio da presente certidão, intimo a parte requerida para, no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar aos autos os comprovantes do pagamento das 

custas e taxas judiciárias, nos termos da sentença e cálculos retro, SOB 

PENA, caso não sendo comprovado nos autos, ser encaminhado para 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 297184 Nr: 17599-46.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL - Q.22, L.21

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, para 

proceder com andamento útil do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 303673 Nr: 24632-87.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELMA RAQUEL DE ALMEIDA LIMA GOMES, ANDRE 

FRANCISCO FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO IMÓVEIS E INCORPORADORA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acenate Banagouro de 

Carvalho Gonçalves - OAB:7730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15948, CLÓVIS SGUAREZI M. DE MORAES - OAB:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, para o 

deslinde útil do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 370954 Nr: 20127-82.2014.811.0002

 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: TOP IMOVEIS LTDA, JEAN CARLO PINHEIRO DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOROESTE COMERCIO DE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA, JOSÉ ANTONIO ZOMPERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:11198 M/T

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS GUIMARAES 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5959, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:11363/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, devendo constar no polo ativo da demanda Top Imóveis Ltda. e 

no polo passivo Noroeste Comércio de Materiais Elétricos Ltda.

Intime-se a parte devedora Noroeste Comércio de Materiais Elétricos Ltda., 

por meio de seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, no 

valor indicado à fl. 191/192, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o 

valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 383388 Nr: 999-42.2015.811.0002

 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: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNIR MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, para o 

deslinde útil do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 383888 Nr: 1335-46.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI MANOEL DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA VEÍCULOS - CONCESSIONÁRIA 

CHEVROLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, devendo constar no polo ativo da demanda Davi Manoel de 

Campos e no polo passivo Gramarca Veículos Ltda.

Intime-se a parte devedora Gramarca Veículos Ltda., por meio de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, no valor indicado à fl. 

83, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 402765 Nr: 12803-07.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA CAROLINE GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO DE SOUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURE FERREIRA 

SALES - OAB:9372/MT

 Nesta esteira, em face da ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, julgo extinto sem resolução 

do mérito o presente processo, o que faço com fundamento no artigo 485, 

inciso IV do Código de Processo Civil.Custa pela exequente, cuja 

exigibilidade fica suspensa em razão de ser beneficiária da justiça 

gratuita. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios por 

insubsistir contenciosidade.Por fim, observo que foram expedidos ofícios 

de fls. 135 e 136 direcionados ao SPC e Serasa visando a inclusão do 

nome do executado no banco de dados dos referidos órgãos, apesar de 

ter constado expressamente na decisão de fl. 130 que a inscrição deveria 

ser realizada pela própria parte exequente. Dessa forma, determino que 

seja expedido com urgência ofícios aos referidos órgãos para realizarem 

a exclusão do nome do executado do banco de dados do SERASA e SPC 

em relação ao débito exequendo.Ainda, advirto a Secretaria para que se 

atente ao cumprimento das decisões nos exatos termos proferido. 

Transitada em julgado deem-se baixas e arquivem-se.Várzea Grande-MT, 

18 de dezembro de 2017.P.I. Cumpra-se.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410391 Nr: 16843-32.2015.811.0002

 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: FERNANDA JUSTINA MIRANDA DE CAMPOS, JOILSON 

GONÇALO DE CAMPOS CURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para declarar o domínio por 
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usucapião extraordinária urbana do lote urbano n. 19, da quadra 12, 

situado na Rua São José do rio Claro, Bairro Terra Nova, nesta cidade, 

matriculado sob o n. 7.669 perante o 5º Serviço Notarial e Registro de 

Imóvel de Cuiabá, cujas dimensões encontram-se devidamente transcritas 

na planta e memorial descritivo (fls. 27/30), em favor da parte requerente 

FERNANDA JUSTINA MIRANDA DE CAMPOS E JOILSON GONÇALO DE 

CAMPOS CURADO, razão porque resolvo o mérito, nos termos do inc. I, do 

art. 487, do Código de Processo Civil.Por fim, em atenção à petição de fls. 

49, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, 

uma vez que beneficiária da justiça gratuita. Outrossim, deixo de arbitrar 

honorários sucumbenciais, à vista da renúncia da parte autora ao 

recebimento dessa verba.Transitada em julgado, expeça-se o mandado 

para o respectivo Cartório de Registro para proceder com o registro 

imobiliário, encaminhando cópia da sentença e do documento de fls. 27/30. 

Após, arquive-se com as baixas necessárias.P. I. Cumpra-se.Várzea 

Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 427245 Nr: 25786-38.2015.811.0002

 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: ERMENDINA BONFIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos etc.,

Da detida análise dos autos e, após instrução processual, verifico que o 

processo não se encontra apto para julgamento, havendo a necessidade 

de um esclarecimento.

 Isso porque, conforme já mencionado na decisão de fl. 151, a parte 

autora alega em sua inicial ter recebido de forma administrativa a 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT, porém ressalta que o 

referido valor foi pago em montante menor do que o realmente devido. 

Assim, requereu a condenação da requerida ao pagamento da diferença 

do valor devido (item “c” à fl. 13), porém a autora sequer comprovou nos 

autos o valor que teria recebido administrativamente e tão pouco informou 

qual seria esse valor, o que por certo prejudica a análise do referido 

pedido.

Dessa forma, converto o julgamento em diligência e determino que a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, indique nos autos qual o valor que 

recebeu administrativamente referente ao seguro obrigatório DPVAT em 

razão do acidente sofrido em 23/10/2015, bem como aporte nos autos 

eventuais documentos comprobatórios, sob as penalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 430415 Nr: 1064-03.2016.811.0002

 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: THIAGO ROSSI QUINTINO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO - 

OAB:9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:8506-A

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que requerida realizou o depósito do valor 

de R$ 4.737,9200, referente à condenação em 07/08/2017, conforme se 

observa à fl. 82.

Dessa forma, venha à parte requerente manifestar, no prazo legal, 

salientando, desde já, que o silêncio importará em concordância tácita 

quanto ao pagamento retro mencionado acarretando a consequente 

extinção definitiva da demanda.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 433133 Nr: 2884-57.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, devendo constar no polo ativo da demanda José Lima da Silva 

e no polo passivo Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Intime-se a devedora Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

S.A, por meio de seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, 

no valor indicado à fl. 124, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o 

valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 07 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 445230 Nr: 9526-46.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBOX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - 

OAB:OAB/MT N. 13156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, vislumbro que o requerido apresentou 

reconvenção juntamente com a contestação, contudo, deixou de 

comprovar o recolhimento das custas judiciárias (art. 1.222. da CNGC).

Assim, considerando que a reconvenção é um modo de exercício do 

direito de ação por parte do requerido contra o autor, contra-atacando a 

pretensão deduzida na lide principal, buscando um pronunciamento judicial 

em seu favor, faz-se necessário o recolhimento de custas/taxas para sua 

regular distribuição.

Dessa forma, determino que o requerido/reconvinte recolha as custas e 

taxas judiciárias com a distribuição da ação reconvencional, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da 

reconvenção, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.
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Intime-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 07 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 450083 Nr: 11942-84.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO REIS FERRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIFFANY MIDORY RODRIGUES 

KANASHIRO - OAB:15.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 481139 Nr: 2600-15.2017.811.0002

 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: MARCOS ANTONIO DOLENCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE FERREIRA DA SILVA, ANA RITA DA 

SILVA, IDIENE FERREIRA DA SILVA, IVANIR FERREIRA DA SILVA, IVONE 

BENÍCIA DA SILVA, LINDOMAR FERREIRA DA SILVA, MARIA ILZA 

FERREIRA DA SILVA, ZENIR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - 

OAB:14.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 Vistos etc.

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.

Oportunamente, venham-me conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 18 de dezembro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005615-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON BATISTA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005615-09.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: EMERSON BATISTA DE MELO REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança 

de seguro obrigatório DPVAT movida por Emerson Batista de Melo em 

desfavor de Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. Antes mesmo do 

trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, a requerida 

compareceu aos autos e informou o depósito da quantia referente aos 

termos da condenação (Id. 9130768, 9130775, 9130777, 9130783), sendo 

que em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo e requereu o levantamento do valor (Id. 10130495). É 

o necessário. Decido. O processo é de ser extinto em virtude da 

satisfação da obrigação imposta na sentença, uma vez que os valores 

depositados em juízo pela executada serviram para adimplir o débito, 

conforme se observa nos Ids. 9130768, 9130775, 9130777, 9130783. 

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 

em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase. 

Expeça-se alvará em favor da parte autora, na forma solicitada no Id. 

10130495. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado. Após, 

deem-se baixas e arquivem-se. Deixo de determinar a expedição de alvará 

no tocante ao Ofício 17/2017/V.C.M.S., juntado no Id. 10001713, uma vez 

que refere-se aos autos de n°. 1004177-45.2016.8.11.0002. Após, 

deem-se baixas e arquivem-se. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005436-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005436-75.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: VALDIR NUNES DA COSTA REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança 

de seguro obrigatório DPVAT movida por Valdir Nunes da Costa em 

desfavor de Itaú Seguros de Auto e Residência S/A. Antes mesmo do 

trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, a requerida 

compareceu aos autos e informou o depósito da quantia referente aos 

termos da condenação (Id. 9126592, 9126597), sendo que em seguida a 

parte autora manifestou concordância com o valor depositado em juízo e 

requereu o levantamento do valor (Id. 9523803). Certificado o trânsito em 

julgado (Id. 9536125), os autos vieram 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 os valores depositados 

em juízo pela executada serviram para adimplir o débito, conforme se 

observa nos Ids. 9126592, 9126597. Posto isso, declaro extinta a 

obrigação de pagar invocada nestes autos em virtude da satisfação da 

obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem verba honorária nesta fase. Expeça-se alvará em favor da 

parte autora, na forma solicitada no Id. 9253803. Após, deem-se baixas e 

arquivem-se. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001651-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULITA GOMES DA SILVA (AUTOR)

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)

Outros Interessados:

LUANA GOMES DA SILVA (TESTEMUNHA)

MARLI GONCALVES (TESTEMUNHA)

ROBERVAL OLIVEIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001651-08.2016.8.11.0002 

AUTOR: JULITA GOMES DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Julita Gomes da Silva ajuizou 
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a presente ação de declaração de inexistência de débito com tutela 

antecipada c/c com pedido de indenização por danos morais em desfavor 

da empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ao 

argumento de que no mês de outubro/2015 a fatura referente a Unidade 

Consumidora nº 19930874, de sua propriedade, teve um aumento 

desproporcional à média de consumo, razão pela qual apresentou 

reclamação junto ao Procon em relação a fatura, sendo então acordado 

que a requerida realizaria uma vistoria em seu imóvel e não suspenderia o 

fornecimento de energia elétrica. Ainda, ressalta que seu nome foi inscrito 

no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito em razão da fatura 

referente ao mês de outubro/2015, bem como requereu liminarmente que a 

requerida se abstenha de interromper o fornecimento da energia elétrica 

em virtude da fatura questionada e que proceda com a exclusão do seu 

nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por considerar a 

cobrança abusiva e indevida. No mérito, pugna pela declaração de 

inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de uma 

indenização pelo dano moral suportado. A inicial veio acompanha dos 

documentos de Ids. 1856216 a 1856236. Na decisão de Id. 186024 foi 

determinada a emenda da inicial, sendo esta cumprida no Ids. 1971593 e 

1971648. Em seguida o pedido liminar foi deferido (Id. 2448448). A 

audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 4334251). Em contestação 

(Id. 4504664), a qual veio acompanhada de documentos (Ids. 4504674 a 

4504685), a requerida alega que em 06/11/2015 o Procon solicitou 

esclarecimentos a respeito da fatura questionada nos autos, sendo então 

instaurado um procedimento administrativo no qual apenas em 03/10/2016 

ocorreu audiência, ou seja, após a negativação do nome da autora 

ocorrido em 17/06/2016. Aduz que seguindo o procedimento do Procon 

compareceu na audiência em 03/10/2016, sendo então firmado acordo 

com a autora para cancelar a fatura de outubro de 2015. Assim, afirma 

que na época da negativação não havia nenhum impedimento para a sua 

execução, tanto administrativamente ou judicial. Alega que se não fosse a 

impontualidade da autora os supostos danos não teriam ocorrido, bem 

como salienta que as situações enfrentadas pela autora não passam de 

meros contratempos que todos estão sujeito na vida e na sociedade atual, 

razão pela qual inexiste o dever da requerida indenizar a autora a título de 

danos morais. Instado a se manifestar, autora impugnou a resposta (Id. 

4942153). Em seguida autora manifestou quanto as provas que ainda 

pretendia produzir no Id. 4965268, sendo que a requerida requereu o 

julgamento antecipado da lide no Id. 5028032. Após, os autos vieram 

conclusos para deliberação. É o relatório. Decido. Passo ao julgamento 

antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender 

que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, 

eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Pois bem, não há dúvida que a presente relação jurídica 

processual deve ser vista sob o enfoque do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor. O documento de Id. 1971602 comprova que a 

requerente foi negativada pela requerida por suposto débito vencido em 

19/11/2015, no importe de R$ 1.960,28 (um mil novecentos e sessenta 

reais e vinte e oito centavos). Não há controvérsia nos autos de que a 

unidade consumidora deste débito se localiza nessa Comarca, em nome 

da requerente. A discussão que se trava nestes autos é sobre ter ou não 

a requerida realizado a cobrança indevida de valores inerente à fatura do 

mês de outubro de 2015 da referida unidade consumidora. Da análise dos 

autos, verifico que a razão está com a requerente, uma vez que não ficou 

devidamente comprovada a existência do consumo por parte da autora de 

energia elétrica que justificasse o débito cobrado. Isso porque, instaurado 

o contraditório com a citação da requerida, ela limitou-se a afirmar ter 

realizado um acordo extrajudicial com a requerente para cancelar o débito 

questionado perante o Procon, porém deixou de comprovar nos autos a 

existência do referido acordo e também o cancelamento da fatura. 

Ademais, a carta de informações preliminares expedida pelo Procon 

juntada na contestação da requerida apenas solicita informações a 

respeito da fatura questionada pela autora, ou seja, não é um documento 

hábil para comprovar o suposto acordo firmado extrajudicial a respeito da 

fatura. Soma-se a isso o fato de não haver qualquer documento 

comprovando o alegado cancelamento da fatura referente a outubro de 

2015. Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações da requerida se 

tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que a mesma desatendeu 

à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, que 

manteve a sistemática do CPC/1973. Ora, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Neste 

contexto, havendo provas de que a autora não se beneficiou com os 

serviços prestados pela requerida a dívida perde o seu caráter de 

exigibilidade, uma vez que indevida. Diante disso, é de ser declarada a 

inexistência do débito de R$ 1.960,28 (um mil novecentos e sessenta reais 

e vinte e oito centavos), referente a fatura de outubro de 2015, 

excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia, devendo a requerida 

arcar com as consequências advindas da indevida inclusão. Portanto, uma 

vez que a requerida não trouxe à baila elementos que corroborassem com 

suas declarações, imperioso reconhecer que a inscrição do nome da 

autora junto ao serviço de proteção ao crédito foi indevida e diante disso, 

a 4ª Turma do STJ estabeleceu o seguinte princípio: "A exigência de prova 

de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

existência da inscrição irregular" nesse cadastro"(RESP. 165. 727, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Outrossim, conforme já deveras 

pacificado, o dano extrapatrimonial, ao contrário do dano material, que 

deve ser comprovado estreme de dúvidas, prescinde de provas, mesmo 

porque seria subestimar por demais o sentimento humano pretender que a 

vítima comprove a humilhação, o transtorno e o constrangimento, 

experimentados, bastando, apenas, a prova do ato injusto, praticado por 

outrem e para o qual a vítima não concorreu. Assim entende o insigne 

civilista Arnaldo Marmitt, em sua obra “Perdas e danos”,Aide Editora, p. 15, 

indicando os elementos integrantes do dano moral, acima explicitado, a 

saber: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em conseqüência da lesão”. O direito ao nome, meio 

por excelência através do qual se manifesta à identidade pessoal, é a 

mais rica e importante divulgação do direito à indenização, merecendo 

repúdio e gerando direito ao ressarcimento por dano moral o lançamento 

indevido e injusto de nome de consumidor junto a cadastro de órgãos que 

impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a negligência e a falta de 

zelo da requerida em, indevidamente, inserir o nome da autora na lista de 

maus pagadores, rende ensejo à indenização. Ademais, sendo a 

requerida uma fornecedora de serviços, sua responsabilidade funda-se 

na teoria do risco do empreendimento, devendo responder pelos fatos e 

vícios deste resultante independentemente de culpa. A requerida, ainda, 

insistiu em sua contestação em alegar que estava no exercício regular de 

direito. As alegações, no entanto, são fortuitas e em descompasso com a 

realidade dos fatos demonstrados nos autos. A inserção do nome do 

requerente implicou sim, em caráter vexatório, visto que é sabido que a 

inclusão no SPC acaba sempre por prejudicar o indivíduo, pois o 

estigmatiza como mal pagador e inadimplente. O fato está comprovado, 

assim como o nexo causal, requisito bastante para a produção do dano 

moral e a obrigação de indenizar, pois o dano, no caso, é presumido, já 

que decorre da violação de atributos inerentes à personalidade humana. 

Senão vejamos: "Apelação cível – Ação indenizatória – Negativação 

indevida do nome – SPC – Desnecessidade de demonstração de prejuízos 

materiais – O simples fato de ter inscrito indevidamente o nome da pessoa 

em órgão de proteção ao crédito (SPC) faz com que a instituição 

financeira se responsabilize pelos danos morais ocasionados, sendo 

certa a assertiva de que, em tais casos, não é necessário que o 

requerente demonstre ter sofrido qualquer espécie de prejuízo, dado que 

a negativação indevida e irregular, por si só, é capaz de ensejar a 

obrigação de indenizar pelo dano, tendo em vista ofensa à honra e à boa 

fama do lesionado, não podendo ser aferíveis concretamente, posto 

estarem relacionados ao mais íntimo do ser humano, atingindo, somente, o 

assim denominado patrimônio ideal do indivíduo. Apelação conhecida e 

improvida". (TJGO - Apelação Cível nº 76.953-0/188, da Comarca de 

Goiânia). Destaquei. Assim, reconhecida a existência do dano moral 
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causado à requerente, cumpre-me agora examinar somente a questão da 

fixação de seu valor. Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios 

para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez 

que a apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e 

por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os 

elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da lesão” 

(in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15). Nestes termos, atento às 

circunstâncias do caso concreto, eis que reconhecida a responsabilidade 

da requerida, consoante acima já explanado, considerando as condições 

econômicofinanceiras da parte autora e da requerida, bem como 

considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano 

foi pequena, tenho que a quantia equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) pelos danos morais mostra-se bastante razoável. Em suma, tenho 

como justa a quantia acima. Porquanto, o objetivo da indenização por 

danos morais não é o enriquecimento da autora e tampouco o 

empobrecimento da requerida, tendo, sim, o caráter coercitivo e 

pedagógico. Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para 

declarar inexistente o débito existente em nome da autora no valor de R$ 

1.960,28 (um mil novecentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), 

referente a fatura de outubro de 2015, bem como condenar a requerida ao 

pagamento em favor da autora da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do 

evento danoso (Súmula 54, STJ) ocorrido em 17/06/2016, conforme se 

observa no Id. 1971602 . Em consequência, resolvo o mérito, na forma do 

art. 487, I do CPC e confirmo a liminar deferida nos autos. Considerando 

que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante 

inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 

326, STJ), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze 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 serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º CPC). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004490-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRICA UNIAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINO PATROCINIO PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS OAB - MT0019603A-O (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação das partes para no prazo de 10 (dez) dias , 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004749-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

N. Z. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

CARLA EVELIN ZAUZA OAB - 956.495.491-68 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004749-98.2016.8.11.0002 

AUTOR: NICOLAS ZAUZA AZEVEDO PROCURADOR: CARLA EVELIN 

ZAUZA RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Designada audiência de 

conciliação, esta restou prejudicada, uma vez que a parte requerida foi 

citada com menos de 20 (vinte) dias antes da data da audiência, 

consoante certidão de Id. 4716603. Pois bem, diante da não citação da 

parte requerida em tempo hábil, redesigno o ato para o dia 04/09/2017, às 

14h40 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. Intime-se a parte requerida no 

endereço constante dos autos, consignando-se as deliberações contidas 

na decisão de Id. 4190565. Ciência ao Ministério Público. Às providências 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito em Substituição Legal Portaria n°. 359/2017 - PRES

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005402-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Procedo a intimação das partes para no prazo de 10 (dez) dias , 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir .

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 280679 Nr: 24608-93.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MINARDI CHICATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINO GONÇLAVES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXIEL VETORELLO - 

OAB:15951, NATALI AKEMI NISHIYAMA - OAB:19082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

Certificado nos autos o decurso do prazo para resposta sem 

apresentação de contestação, nomeio como Curador Especial da parte ré, 

a Defensora Pública que oficia neste Juízo, nos termos do art. 72, II, do 

CPC, devendo ser intimado pessoalmente sobre sua nomeação, bem como 

para oferecer contestação no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410239 Nr: 16750-69.2015.811.0002

 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: ODAIR GUSMÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 INTIMO a parte REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da taxa judiciária, no valor de R$ 127,22 (cento e vinte e sete 
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reais e vinte e dois centavos), bem como custas judiciais no valor de R$ 

376, 85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos, 

conforme cálculo de fls. 94, emitindo a guia no site do TJMT, SOB PENA DE 

LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, CONSOANTE PROVIMENTOS 

40/2014-CGJ, 80/2014–CGJ e 88/2014-CGJ IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 89339 Nr: 82-38.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO KONRATH SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 89339

Vistos, etc.

Em atenção aos documentos de fls. 160/161, e aliado ao fato de que o 

processo já foi sentenciado em virtude de pedido de desistência da parte 

autora, procedi com o desbloqueio dos valores penhorados nos autos por 

meio do Sistema Bacenjud, conforme extratos em anexo.

Cumpram-se os demais termos da sentença de fl. 157.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 25 de julho de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Portaria n. 359/2017-PRES

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 295523 Nr: 15754-76.2012.811.0002

 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: ELIZABETE FRANCISCA DOS SANTOS EICKOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863/MT, SILVIA FERNANDA THEOPHILO CARMONA 

- OAB:12740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3056

 INTIMAÇÃO da parte autora - através do adv. Tiago Dutra Morais - 

OAB-MT 16202 para se manifestar sobre a petição do requerido de 

fls.129/130, assim como da correspondência devolvida pelos Correios de 

p. 133, no prazo legal de 05 (cinco ) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 432829 Nr: 2675-88.2016.811.0002

 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: CLEIDIANE ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Visto.

 Conforme “TERMO DE SESSÃO DE CONCILIAÇÃO” de fl. 22, as partes 

compuseram-se quanto ao objeto da presente demanda, requerendo a 

homologação da avença e a extinção do feito com resolução do mérito.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, e JULGO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil/2015.

Com a comprovação do depósito nos autos e considerando que o 

advogado da parte autora possui poderes expressos para levantar 

valores (procuração de fl. 09), defiro desde já a expedição de alvará 

judicial, conforme requerido à fl. 22.

Na hipótese de já ter ocorrido depósito para pagamento de honorários 

periciais, autorizo a expedição de alvará para restituição do respectivo 

valor à seguradora ré, conforme requerido.

As custas processuais e os honorários advocatícios serão suportados na 

forma pactuada.

Considerando que as partes renunciaram expressamente ao prazo 

recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 524462 Nr: 1014-06.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS, MARIA 

LÚCIA CORRÊA DE ALMEIDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18609/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores 

da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM PARTE 

pretendida, nos termos do artigo 300, do NCPC, para determinar que a 

empresa ré no prazo de 12 (doze) horas restabeleça o fornecimento de 

energia na UC n. 6/376943-7, bem como abstenha-se de realizar nova 

suspensão até o deslinde final da presente demanda, sob pena de multa 

diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite do valor da 

causa.Contudo, em relação ao pedido de consignação em juízo do valor, 

ou seja, a importância mensal equivalente as faturas do mês 

dezembro/2017 e janeiro/2018, AUTORIZO a consignação em juízo do 

valor incontroverso, ou seja, das faturas em discussão, tal qual o valor a 

ser depositado com média, já está determinado na decisão de fls. 62 dos 

autos 21858-79.2015.811.0002 – Id. 419710.Em relação ao pedido de 

consignação das faturas vincendas, INDEFIRO o pedido, .Cite-se/ intime-se 

o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para levantar o 

depósito e comparecer em audiência de conciliação que designo para o 

dia 05 de março de 2018, às 17h00minPor fim, em relação ao pedido de 

benefício da JUSTIÇA GRATUITA, ressai dos autos que o autor, não 

comprovou documentalmente necessidade à assistência judiciária 

gratuita.Assim, para fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, intime 

referida parte autor, por meio de seu advogado mediante publicação no 

DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove documentalmente a 

necessidade dos benefícios da Lei 1060/50, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e taxas judiciais. 

DEFIRO a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do 

CDC.RETIFIQUE-SE o registro dos autos para fazer constar como valor da 

causa o montante de 45.550,08 (o qual corresponde adequadamente ao 

proveito econômico dos pedidos cumulados da autora.A fim de dar 

efetividade a esta decisão, determino o cumprimento do mandado pelo 

Oficial de Justiça de plantão.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 225663 Nr: 5904-03.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO PAULISTA LTDA., 

INTERCOOP PRODUTOS EXCELÊNCIA - INDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SODRÉ DE MORAES - 

OAB:17.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE MAZO 

FÁVERO - OAB:10.262B, HUDSON ROQUE BOBATO SCHIMITT - 

OAB:OAB/MT14.360, JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:8.209B, LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - OAB:OAB/MT 

11.955-B

 INTIMAÇÃO das partes para manifestar-se acerca da Perícia Técnica de 

fls. 222/224, no prazo de 10 (dez) dias, conforme determinação de fls. 

221.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 325715 Nr: 22087-10.2013.811.0002

 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: CELITO GIACOBBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARÍCIO GONÇALVES DOS REIS, MARIA 

ALDA TEIXEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 326221 Nr: 22575-62.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON BATISTA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAERSON FORTES FERRAZ, EDILEUZA 

MENDES FERRAZ, ENERILDO MOTTA RAMOS, ANTONIA DE CAMPOS 

MACIEL, MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS, HERMES GONÇALO 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton José Pacheco Sampaio 

- OAB:5776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3923/MT, HELIO DA SILVA DIONISIO - OAB:13556, HELIO DA 

SILVA DIONIZIO - OAB:13556, LAZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4801-B/MT

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar quanto à Certidão do Ofícial 

de Justiça de fls. 159, no prazo de 05 (cinco).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 369626 Nr: 19147-38.2014.811.0002

 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 ERICK FIGUEIREDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INC 

SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - OAB:MT 

12.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar quanto à Correspondência 

Devolvida de fls. 157, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 419710 Nr: 21858-79.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS, MARIA 

LÚCIA CORRÊA DE ALMEIDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 INTIMAÇÃO das partes para especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo comum de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 432829 Nr: 2675-88.2016.811.0002

 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: CLEIDIANE ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 A seguir o MM Juiz de Direito proferiu a seguinte DELIBERAÇÃO: Sendo 

infrutífera a composição entre as partes nesta fase processual, e 

considerando que a mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

solução e prevenção de litígios, considerando, ainda, que a Resolução n.º 

125/2010 do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível 

apoiar, estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo 

de reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses, nos 

termos da Ordem de Serviço n.º 002/2012 – NPMCSC, que regular a 

realização de mutirões, bem como sobre a pauta específica, determino 

sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 20 

de Maio de 2016, às 11:20 horas. Ressalto que na sessão, haverá a 

oportunidade para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um 

conciliador e, dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas 

individualmente ou em conjunto no início da sessão. Consigno, ainda, que 

em seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. Esse acordo decidido pelos interessados será validado 

por um Juiz(a), com todas as garantias legais, gerando a solução do 

processo de forma ágil, econômica e eficiente. O comparecimento à 

sessão é uma oportunidade especial na qual os interessados poderão 

solucionar o problema, uma vez que a mediação e a conciliação são 

procedimentos em que a solução do conflito surge da vontade das 

próprias partes interessadas, consensualmente. Ficam todos os 

presentes convidados a comparecerem na sede do Fórum desta comarca 

para a realização do respectivo ato. mantendo-se as demais 

determinações da decisão de fl. 18. Expeça-se carta de citação 

observando o endereço indicado pelo autor na petição inicial. Nada mais 

havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelo 

presente. Sai o presente devidamente intimado.Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. Saem os presentes devidamente intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436445 Nr: 4864-39.2016.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA OLIVEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

(CALCENTER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:17664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar sobre a certidão do Oficial 

de Justiça de fls. 24, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 436503 Nr: 4893-89.2016.811.0002

 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: ELIETE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 A seguir a MMª Juíza de Direito proferiu a seguinte DELIBERAÇÃO: Sendo 

infrutífera a composição entre as partes nesta fase processual, e 

considerando que a mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

solução e prevenção de litígios, considerando, ainda, que a Resolução n.º 

125/2010 do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível 

apoiar, estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo 

de reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses, nos 

termos da Ordem de Serviço n.º 002/2012 – NPMCSC, que regular a 
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realização de mutirões, bem como sobre a pauta específica, determino 

sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 23 

de junho de 2016, às 15:20 horas. Ressalto que na sessão, haverá a 

oportunidade para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um 

conciliador e, dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas 

individualmente ou em conjunto no início da sessão. Consigno, ainda, que 

em seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. Esse acordo decidido pelos interessados será validado 

por um Juiz(a), com todas as garantias legais, gerando a solução do 

processo de forma ágil, econômica e eficiente. O comparecimento à 

sessão é uma oportunidade especial na qual os interessados poderão 

solucionar o problema, uma vez que a mediação e a conciliação são 

procedimentos em que a solução do conflito surge da vontade das 

próprias partes interessadas, consensualmente. Ficam todos os 

presentes convidados a comparecerem na sede do Fórum desta comarca 

para a realização do respectivo ato. Nada mais havendo a consignar, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Saem os 

presentes devidamente intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 392765 Nr: 7050-69.2015.811.0002

 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: GIVALDO CONRADO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 A seguir a MMª Juíza de Direito proferiu a seguinte DELIBERAÇÃO: Sendo 

infrutífera a composição entre as partes nesta fase processual, e 

considerando que a mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

solução e prevenção de litígios, considerando, ainda, que a Resolução n.º 

125/2010 do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível 

apoiar, estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo 

de reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses, nos 

termos da Ordem de Serviço n.º 002/2012 – NPMCSC, que regular a 

realização de mutirões, bem como sobre a pauta específica, determino 

sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 30 

de março de 2016, às 14:40 horas. Ressalto que na sessão, haverá a 

oportunidade para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um 

conciliador e, dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas 

individualmente ou em conjunto no início da sessão. Consigno, ainda, que 

em seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. Esse acordo decidido pelos interessados será validado 

por um Juiz(a), com todas as garantias legais, gerando a solução do 

processo de forma ágil, econômica e eficiente. O comparecimento à 

sessão é uma oportunidade especial na qual os interessados poderão 

solucionar o problema, uma vez que a mediação e a conciliação são 

procedimentos em que a solução do conflito surge da vontade das 

próprias partes interessadas, consensualmente. Ficam todos os 

presentes convidados a comparecerem na sede do Fórum desta comarca 

para a realização do respectivo ato.Nada mais havendo a consignar, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Saem os 

presentes devidamente intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 420371 Nr: 22192-16.2015.811.0002

 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: ROGÉRIO PEDRO ARRUDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 A seguir a MMª Juíza de Direito proferiu a seguinte DELIBERAÇÃO: Sendo 

infrutífera a composição entre as partes nesta fase processual, e 

considerando que a mediação é instrumento efetivo de pacificação social, 

solução e prevenção de litígios, considerando, ainda, que a Resolução n.º 

125/2010 do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível 

apoiar, estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo 

de reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses, nos 

termos da Ordem de Serviço n.º 002/2012 – NPMCSC, que regular a 

realização de mutirões, bem como sobre a pauta específica, determino 

sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 20 

de maio de 2016, às 16:40 horas. Ressalto que na sessão, haverá a 

oportunidade para o diálogo com a presença de um mediador e/ou um 

conciliador e, dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas 

individualmente ou em conjunto no início da sessão. Consigno, ainda, que 

em seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. Esse acordo decidido pelos interessados será validado 

por um Juiz(a), com todas as garantias legais, gerando a solução do 

processo de forma ágil, econômica e eficiente. O comparecimento à 

sessão é uma oportunidade especial na qual os interessados poderão 

solucionar o problema, uma vez que a mediação e a conciliação são 

procedimentos em que a solução do conflito surge da vontade das 

próprias partes interessadas, consensualmente. Ficam todos os 

presentes convidados a comparecerem na sede do Fórum desta comarca 

para a realização do respectivo ato. Nada mais havendo a consignar, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. Saem os 

presentes devidamente intimados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 424364 Nr: 24282-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5222

 Visto.

A UNIÃO ingressou com o pedido inicial, objetivando a habilitação do 

crédito fiscal oriundo dos autos do processo nº 0000023-64.2014 junto à 

massa falida de ALCOPAN– ÁLCOOL DO PANTANAL E OUTROS 

(Processo nº 75-41.2009 – Código 219814), juntando, para tanto, os 

documentos que entenderam necessários (fls. 05/06).

Relatados, decido.

O pedido não merece ser acolhido.

Isso porque é totalmente desnecessária a habilitação de crédito tributário, 

uma vez que não se sujeita ao concurso de credores, devendo o 

processo de execução fiscal seguir o seu trâmite regular, ainda que 

ocorra a decretação da falência do contribuinte.

No caso em análise o crédito que se pretende ver habilitado tem natureza 

tributária e, portanto, não se sujeita à habilitação em processo de 

recuperação judicial, e sim ação executiva fiscal, de acordo com o 

disposto no art. 29 da Lei 6.830/80, segundo o qual, “a cobrança judicial 

da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores 

ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou 

arrolamento”.

Também estabelece o artigo 187 do Código Tributário Nacional estabelece 

o seguinte:

“Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita ao 

concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, 

concordata, inventário ou arrolamento.”

Destarte, é evidente que para exigência de créditos desta natureza, não 

sujeito ao concurso de credores, deve ser observado o rito próprio, não 

sendo admissível a habilitação de crédito junto à falência.

Com efeito, forçoso é o reconhecimento do indeferimento da petição inicial 

por impossibilidade jurídica do pedido, que tem por objeto a habilitação de 

crédito de natureza fiscal em processo de recuperação judicial.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 267, I e VI, c/c o art. 295, I, ambos do 

Código de Processo Civil.
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Sem custas.

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.: 438029 Nr: 8450-84.2016.811.0002

 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: BANCO RODOBENS S/A, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES T. G. LTDA EPP, J.A. GAMBIN 

TRANSPORTES EPP, MARCELL TONDIN EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401

 Visto.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES interposta por 

BANCO RODOBENS S/A por dependência aos autos da RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL DE TRANSPORTE T.G LTDA EPP, (Processo 

15612-67.2015.811.0002 - CÓDIGO 408030) e outras, conforme 

autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

Assim, intimem-se as devedoras 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 

§ 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005617-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAYZZY LUZIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo nº 1005617-42.2017.8.11.0002 Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, Anote-se. 

Trata-se de Alvará Judicial pleiteado por Maria Luiza de Almeida Morais, 

representada pela sua genitora Glayzzy luzia de almeida alegando que 

seu marido faleceu, deixando um filho menor e valores à Caixa Econômica 

Federal referentes ao FGTS e abono salarial. Necessária se faz a 

comprovação da disponibilidade do dinheiro em nome dos de cujus, bem 

como a confirmação de quanto está disponível para saque. Assim, 

determino que seja oficiada a Caixa Econômica Federal situada na Av. 

Couto Magalhães, 1069 - Centro Norte, Várzea Grande - MT, 78110-400, 

bem como, ao Banco do Brasil, Endereço: Av. Couto Magalhães, 2616 - 

Centro Norte, Várzea Grande - MT, 78110-400, para que informe a 

existência de valores em nome dos de cujus Jonathan Laerte Silva Morais, 

CPF: 025.844.471-18 devendo ainda, providenciar a juntada/envio do 

extrato atualizado completo. Dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação por envolver direito de menor. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004687-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTINO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PEREIRA NUNES FILHO OAB - MT0021015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Diante a cota ministerial Id. 11310660 

manifesta-se pela retificação do nome do Requerente, em razão de erro 

material descrito na sentença de Id. 10700732. Portanto, defiro o pedido 

para que seja retificado o nome do Autor para: ERNESTINO JOSÉ DA 

SILVA, mantendo-se as demais determinações inalteradas da sentença. 

Deste modo, determino a expedição de novo Mandado de Averbação para 

o Cartório Competente. Intimem-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande/MT, 18 de janeiro de 2018. (assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009316-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR AMARO DE SOUSA (AUTOR)

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 Processo: 1009316-41.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com 

Tutela Antecipada c/c Danos Morais proposta por Lenir Amaro de Souza 

em desfavor de Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A, pelos 

fatos e fundamentos da exordial. Narra que, a partir de abril de 2017 

começou a receber as faturas, com o valor acima da sua média mensal de 

consumo, e afirma ainda ter buscado auxílio junto ao PROCON, mas não 

obteve acordo com a requerida. Em sede de tutela antecipada de urgência, 

requer que a requerida seja compelida a se abster de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora, no que 

tange as faturas em discussão. No mérito, pugna pela declaração de 

inexistência do débito e pela indenização pelos danos morais 

ocasionados. Ao final, informa o desinteresse na realização de audiência 

de conciliação e requer pela justiça gratuita e inversão do ônus da prova. 

Juntou documentos. É o breve relato. Fundamento e decido. No presente 

caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta 

características de um pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez 

que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a existência de 

prejuízo para a parte caso seja privada de serviço essencial por fatura 

cujo valor não reconhece por estar muito acima de sua média de consumo. 

Ademais, denota-se do Histórico de Contas, juntado sob id. 11148654, que 

a autora vem quitando adequadamente as contas de energia, 

permanecendo apenas sem pagamento as faturas em discussão, sendo 

desarrazoado que a requerida suspenda a energia elétrica por fatura 

pretérita. Já a probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos 

juntados, haja vista que o débito de fato vai muito acima da média de 

consumo apresentada nos meses anteriores. Ante o exposto, tendo em 

vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300, 

do CPC, para determinar que a empresa ré, abstenha-se de interromper o 

fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora de n. 

6/1868783-0 em razão dos débitos em discussão, quais sejam as faturas 

dos meses de Abril R$ 507,86 (quinhentos sete reais e oitenta seis 

centavos); Junho R$ 506,67 (quinhentos seis reais e sessenta sete 

centavos); Outubro R$ 473,12 (quatrocentos setenta três reais e doze 

centavos); e Novembro R$495,14 (quatrocentos noventa cinco reais e 

quatorze centavos); sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até 

o limite do valor da causa. Em que pese à manifestação expressa da parte 

autora no desinteresse na autocomposição, designo audiência de 

conciliação que designo para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 14h30min 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 
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CPC). Cite-se/intime-se a requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na autocomposição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (artigo 334, 

§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do 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 NCPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Por fim, DEFIRO a 

JUSTIÇA GRATUITA e a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 

6º, VIII, do CDC. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 15 de janeiro 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002126-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVILSON SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002126-27.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Defiro o petitório de Id. 7222471. Via de consequência, 

redesigno a audiência de conciliação para o dia 05 de março de 2018, às 

16h30min, expedindo nova de carta de citação para requerida no 

endereço indicado pelo autor. Devendo constar 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). Intime-se e cumpra-se, com 

as providências necessárias. Várzea Grande/MT, 18 de janeiro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008770-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO FERREIRA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº 1008770-83.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o requerente pugna pelos 

benefícios da gratuidade de justiça, contudo a exordial não veio instruída 

com a declaração de hipossuficiência assinado pelo demandante, nos 

termos do art. 99, § 4º, do CPC. Ante o exposto, intime-se o autor para 

emendar a inicial, para juntar declaração de hipossuficiência devidamente 

assinada, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do 

CPC). Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte autora para 

promover o recolhimento das custas/taxas judiciais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 

290, CPC). Após, certifique-se o necessário, e façam os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande/MT, 15 de janeiro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000341-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

VINICIUS RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA ALMEIDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte Autora, na pessoa do seu procurador, para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. No 

silêncio, intime-se pessoalmente a dar andamento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

NCPC. Encontrando-se a parte Requerente em lugar incerto e não sabido, 

autorizo sua intimação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000744-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEVANISIO ALVES PRESENTINO JUNIOR OAB - MT10953/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, Intime-se a parte Autora, na pessoa do seu procurador, para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. No 

silêncio, intime-se pessoalmente a dar andamento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso III, do 

NCPC. Encontrando-se a parte Requerente em lugar incerto e não sabido, 

autorizo sua intimação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003987-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA AMELIA DA COSTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Tendo em conta a natureza da presente ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência, pois personalíssima, e diante do óbito da parte Requerente, julgo 

extinto o feito sem resolução de mérito, em razão de carência 

superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigo 950, ambos 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004487-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO 

AMBIENTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de 

Antecipação de Tutela entre as partes acima identificadas, alegando, em 

síntese, que o Autor sofreu traumatismo cranioencefálico grave, 

necessitando ser transferido imediatamente para UTI, com urgência. 

Devidamente citados, os Requeridos apresentaram contestação. Em 

seguida, o Autor informou o cumprimento voluntário, requerendo a 

extinção do processo. É o relato do que importa. Fundamento e Decido. O 

processo comporta julgamento em seu atual estágio, e isto porque trata de 

matéria exclusivamente de direito, prescindindo de colheita de provas em 
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audiência. A doutrina da mesma forma assim já se posicionou: “O juiz deve 

sempre impedir a realização de provas ou diligências inúteis (art. 130). Se 

o fato foi confessado, se não é controvertido, ou se já está de outro modo 

provado nos autos, não tem cabimento sobre ele a perícia” (Humberto 

Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora 

Forense, vol. I, p. 475). No mérito, o pedido esboçado pela parte 

Requerente merece acolhimento. De acordo com o artigo 196 da 

Constituição Federal dispõe que “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”. Além do mais, consta nos autos a necessidade da 

transferência do Autor para a UTI. Não há que se falar em resolução sem 

julgamento de mérito, pois o que se pretendia era o adequado tratamento 

de saúde e com sua concretização houve reconhecimento da procedência 

do pedido. Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos desta ação e 

por consequência torno definitiva, a medida antecipatória concedida, 

deixando, contudo, de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de 

Várzea Grande na obrigação pleiteada tendo em vista que já foi cumprida 

no curso da demanda. Sem custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 

7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de 

pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de 

atribuí-los à parte sucumbente. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Deixo de determinar a sujeição da presente sentença ao reexame 

necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, II 

(500 salários mínimos de condenação para os Estados, o Distrito Federal, 

as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios 

que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada em julgado a 

decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de 

direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e cautelas 

legais. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004790-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO ANDRADE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR OAB - SP304390 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MT E MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE 

(REQUERIDO)

 

Vistos, Tendo em conta a natureza da presente ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência, pois personalíssima, e diante do óbito da parte Requerente, julgo 

extinto o feito sem resolução de mérito, em razão de carência 

superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigo 950, ambos 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Certifique-se o trânsito em julgado e, arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007015-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINETE FRANCISCA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais 

pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi 

observado em seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito 

inicial para condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 

11,98% aos vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da 

conversão dos valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento 

das diferenças relativas à incorporação, com repercussão sobre os 

adicionais temporais, férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer 

outras vantagens, observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou 

documentos. Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. 

Juntou documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos 

antecedentes históricos da conversão dos vencimentos para a URV. 

Sustentou competir a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao 

final, protestou pela improcedência do pedido inicial. Não houve réplica. É o 

relatório. Decido. O feito em questão comporta o julgamento antecipado, 

nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito. Ao 

contrário do que vinha decidindo, assim como, consoante posicionamento 

firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso Estado, entendo por 

desnecessária a produção de prova pericial quando a sentença 

determinar a apuração de eventual defasagem em fase de liquidação de 

sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de 

direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de eventuais 

diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça: “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 quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 
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Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) Vistos, Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas 

salariais pela conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do 

Município de Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da 

Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo 

sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário 

Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a 

remuneração da parte Autora com base na mesma URV. Sustentou que o 

reajuste não foi observado em seus vencimentos, e pugna pela 

procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública ré a 

incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos. Regularmente citado, a parte 

Ré apresentou contestação. Juntou documentos. No mérito, teceu 

considerações acerca dos antecedentes históricos da conversão dos 

vencimentos para a URV. Sustentou competir a parte Autora o ônus de 

provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela improcedência do pedido 

inicial. Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. O feito 

em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, 

inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida 

nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha decidindo, 

assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal de Justiça 

do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de prova pericial 

quando a sentença determinar a apuração de eventual defasagem em 

fase de liquidação de sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de 

prescrição do fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “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 quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é 

fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos 

salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja 

aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 
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servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação. Os juros de mora e atualização monetária 

obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça. No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC. P. R. I. Cumpra-se.
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 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 376594 Nr: 24241-64.2014.811.0002

 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: CLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLF, EDMG, MDVG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCON DE 

BARROS FERREIRA - OAB:8777/MT, AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:OAB/MT7099, ALYNE RAMMINGER PISSANTI - UNIVAG - 

OAB:12.120, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - OAB:8004, CHARLES 

TAVARES RIBEIRO - OAB:7401, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT, JOSE WILSEM MACOTA - OAB:7481--B, JULIANA 

FURLAN LENCI - UNIVAG - OAB:257911, KEIT DIOGO GOMES - UNIVAG 

- OAB:14028, KEWRI REBESCHINI LIMA - OAB:15.911-OAB-MT, 

LUCIANO SILVA ALVES - OAB:8882, MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6.454, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4062, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, Ronan Jacson Costa - 

UNIVAG - OAB:4871, SERGIO MITSUO TAMURA - OAB:17.150-O, 

STELA CUNHA VELTER - OAB:OAB 4984, UNIVAG - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - CURADORA - OAB:, VANESSA CRISTINA DE 

ABREU SPERANDIO -UNIVAG - OAB:9175-B

 Vistos,

Trata-se de “Medida Protetiva para Internação Involuntária com Pedido de 

Tutela de Urgência” proposta por CIDELCY LIMA FERREIRA contra JULIO 

CESAR LIMA FERREIRA em face do Estado de Mato Grosso e Município de 

Várzea Grande -MT, alegando, em resumo, que é irmã do requerido, e que 

o mesmo é usuário e dependente de substâncias químicas e 

entorpecentes, além de ser portador de esquizofrenia, requerendo assim 

a internação involuntária.

Os Requeridos, por sua vez, foram intimados. Por fim, a parte Autora 

manifestou nos autos requerendo a extinção do processo sem julgamento 

do mérito, tendo em vista que o requerido Júlio Cesar Lima Ferreira, 

encontra-se preso.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, de acordo com a petição requerendo a extinção 

da presente ação, verifico a ausência de interesse processual, em face 

da perda superveniente do seu objeto.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Novo Código de 

Processo Civil, por falta de interesse processual. Acerca dos honorários 

advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo 

direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 112776 Nr: 7946-93.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA ELIANE IND. E COM. LTDA, 

OSVALDO SIMI e outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:7.199, JOSÉ TIMOTEO DE LIMA - OAB:7199/MT

 Vistos,

Cuida-se de Execução Fiscal, tendo a parte executada pago integralmente 

o débito. Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 

487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o presente caderno executório.

Condeno a parte executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais remanescentes.

Ordeno que seja expedido alvará em favor do Procuradoria Geral do 

Estado para autorizar a liberação da dos valores depositados, 

devidamente atualizados, referente ao adimplemento dos honorários 

advocatícios, com transferência para conta corrente nº 1041254-9, 

agência nº 3834-2, Banco do Brasil, CNPJ nº 03.507.415/0003-06.

No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância 

“ad quem” para o exame do recurso.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à contadoria para 

que seja atualizado o cálculo das custas processuais. Empós, intime-se a 

parte Devedora, se for o caso, a fim de efetuar o pagamento das referidas 

custas, no prazo de até 05 (cinco) dias. Expeçam-se as respectivas 

certidões e encaminhem-se ao Departamento de Controle e Arrecadação 

do Tribunal de Justiça, observada a Recomendação contida no Ofício nº 

274/2015-DCA. Após, remetam-se os autos ao arquivo definitivo com as 

baixas e anotações de estilo.

Considerando a escassez de servidores na Secretaria da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, o que tem dificultado o 

cumprimento de diversas ordens emanadas deste Juízo, bem como em 

razão do número elevado de processos aguardando cumprimento, nos 

termos da Ordem de Serviço nº 001/2015, servindo a decisão quando 

possível como mandado.

P. R. I. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 296527 Nr: 16876-27.2012.811.0002

 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: ILDA MARIA PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:OAB/MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de aposentadoria por idade rural.

Devidamente citada, a parte contrária apresentou contestação, 

impugnando todos os termos da inicial.

Apresentada réplica à contestação.

Em instrução foi ouvida a parte Autora e inquirida duas testemunhas 

arroladas pela parte Autora.

Consta dos autos que a parte Autora apresentou o requerimento 

administrativo do benefício, NB 1704670311, que foi indeferido.

É o relatório. Fundamento e Decido.

O pedido se fulcra no artigo 143 da Lei nº 8.213/91, que garante ao 

trabalhador rural, conforme o disposto no artigo 201 da Constituição 

Federal, aposentadoria por idade em valor equivalente a um salário mínimo, 

tratando-se de segurado especial, como preceitua o artigo 11 da mesma 

lei. A Constituição Federal determina aposentadoria aos 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade para o homem, e aos 60 (sessenta) para a mulher, 

reduzido em cinco anos o limite de idade para os trabalhadores rurais de 

ambos os sexos e para aqueles que exerçam suas atividades em regime 

de economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o 

pescador artesanal.

O referido artigo 143 estabelece como requisito para o benefício a 

comprovação do exercício da atividade como trabalhador rural em período 

anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à 

carência necessária, em consonância com as disposições dos artigos 142 

e 143 da Lei de Benefícios, ainda que a prestação tenha sido descontínua, 

independentemente de contribuição, pelo que inaplicável à espécie a 

norma do artigo 96 da lei que rege a matéria.

Estabelecidas tais premissas, passo à análise do caso concreto.

A autora, nascida em 14/11/1956, implementou o requisito etário da 

aposentadoria por idade rural no ano de 2011.

Resta aferir se cumpriu o requisito relativo ao efetivo exercício de 

atividade rural, pelo tempo correspondente à carência exigida (180 meses 

para quem completou o requisito etário a partir de 2011), até o período 

imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao cumprimento 

do requisito etário.

Para a comprovação da atividade rural, a autora apresentou, em juízo, os 

seguintes documentos: certidão de casamento realizado em 08/11/1978 

com o Sr. Elisio Lacerda Pereira Costa filho de Manoel Amarilio da Costa e 

de Adelaide Pereira da Costa; certidão de nascimento dos seus 08 filhos, 

Elisangela Pereira da Costa (nascida no ano de 1975 em Nossa Senhora 

do Livramento), Hélio Pereira da Costa (nascido no ano de 1976 em 

Várzea Grande), Elinei Pereira da Costa (nascida no ano de 1979 na 

localidade de carijó em Nossa Senhora do Livramento), Elinete Pereira da 

Costa (nascida no ano de 1981 em Nossa Senhora do Livramento), Elida 

Cristina Pereira da Costa (nascida no ano de 1983 em município de 

Cuiabá), Elisa Pereira Costa (nascida em 1985 em Cuiabá), Edson Pereira 

da Costa (nascido em 1987 em Cuiabá) e Elvis Sebastião Pereira da Costa 

(nascido em 1990 em Cuiabá); conta de energia elétrica cuja unidade 

consumidora consta carijó (ano 2012); cópia do registro do formal de 

partilha onde consta a aquisição de parte de uma área rural por Adelaide 

Pereira da Silva - mãe do esposo da parte Autora.

Deferida a produção de prova foi colhido o depoimento pessoal da parte 

Autora e ouvidas as testemunhas Lídia da Silva Costa e Cristiano Pereira 

de Souza.

A testemunha Lídia declarou que tem 63 anos de idade, reside no carijó, 

nasceu e criou lá, conhece há bastante tempo a autora, cerca de uns 30 

anos; que a autora não tem sítio, planta pouco numa rocinha só para 

sobreviver, cria galinha e porco.

Afirmou a testemunha Cristiano que tem 69 anos de idade, conhece a 

autora tem uns 15 anos, conhece a autora do carijó, a autora chegou 

depois dele no carijó não sabendo dizer quanto tempo; planta rocinha bem 

pouquinho, no fundo do quintal, planta banana, cana, mandioca, tem uns 

40 pés de banana e uns pés de cana, única fonte de renda, marido é 

falecido, desde que conhece a autora ela vive dessa roça; não usa 

maquinário, já viu a autora trabalhando.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora não 

apresentou início de prova material da atividade agrícola, com exceção da 

certidão de nascimento de sua filha Elinei Pereira da Costa nascida no ano 

de 1979 na localidade de carijó em Nossa Senhora do Livramento.

Não há documentos anteriores ou posteriores sobre a atividade alegada.

Além da ausência de início de prova material, a prova oral produzida foi 

frágil à sua pretensão, já que as testemunhas ouvidas assinalam que a 

parte autora não tem sítio e “planta” uma “rocinha” de fundo de quintal.

Destarte, não comprovado o exercício da atividade rural alegada, pelo 

prazo de 180 meses, até período imediatamente anterior ao requerimento 

administrativo ou ao implemento do requisito etário, não cabe a concessão 

do benefício pretendido, tornando imperiosa a improcedência do pedido.

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos veiculados na petição 

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I do NCPC. Condeno a parte Autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do 

valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC e 

observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez que é beneficiária 

da assistência judiciária gratuita.

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, independentemente de 

ulterior despacho.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 333192 Nr: 1823-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEFAZ - GERÊNCIA EXECUTIVA DE FISCALIZAÇÃO DE 

MERCADORIAS EM TRÂNSITOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDEPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON SAMPAIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 72006 E, IZONEL PIO DA SILVA - OAB:13813

 Vistos em correição ordinária,

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Procedam-se às 

anotações e retificações necessárias, inclusive na autuação, fazendo 

constar o presente como cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se a parte devedora para, em 

trinta dias, se quiser, apresentar impugnação. Decorrido o prazo “in albis” 

sem impugnação, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 375965 Nr: 23739-28.2014.811.0002

 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: NILZA TIMOTEO DE SOUZA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

por NILZA TIMOTEO DE SOUZA ARRUDA em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. Condeno a parte Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora 

arbitrados em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 3º, 

inciso I, do NCPC e observando o disposto no art. 98, § 3º, do NCPC, vez 

que é beneficiária da assistência judiciária gratuita.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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 431819 Nr: 2029-78.2016.811.0002

 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): SEBASTIÃO DOS REIS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - OAB:10332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Keilla machado - 

OAB:15359/MT

 Vistos,

Cuida-se de execução fiscal, tendo a parte Exequente pugnado pela 

extinção da execução, em razão do pagamento do débito. Posto isso, julgo 

extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II, c/c art. 

487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Condeno a parte Executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais remanescentes. Quanto aos honorários 

advocatícios, já foram quitados administrativamente. Autorizo o 

levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como o desbloqueio 

de veículos em favor da parte Executada. No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à contadoria para 

que seja atualizado o cálculo das custas processuais. Empós, intime-se a 

parte Devedora, se for o caso, a fim de efetuar o pagamento das referidas 

custas, no prazo de até 05 (cinco) dias. Expeçam-se as respectivas 

certidões e encaminhem-se ao Departamento de Controle e Arrecadação 

do Tribunal de Justiça, observada a Recomendação contida no Ofício nº 

274/2015-DCA. Após, remetam-se os autos ao arquivo definitivo com as 

baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 256833 Nr: 14933-43.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Instituto Nacional de Seguro Social – INSS opôs Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença em desfavor de João Luiz do Nascimento, em 

que suscita excesso de execução ao argumento de que o termo inicial da 

aposentadoria é a data da citação (24/01/2011), a qual começou a ser 

paga em 01/05/2014, não fazendo jus a valores posteriores a tal data, 

além de assinalar o recebimento do LOAS no período de 27/09/2002 a 

31/05/2014, período que deve ser deduzido. Sustenta a legalidade do 

cômputo da TR como índice de correção monetária.

A parte impugnada não discorda no tocante aos valores do benefício 

assistencial LOAS, pois o pedido autoral era de conversão do benefício de 

aposentadoria, porém a parte Impugnante não apresentou cálculo do 

abono anual o qual não fora pago até a presente data e desconsiderou a 

condenação dos honorários de sucumbência.

É o breve relato. Passo a decidir.

Bom notar que restou consignado na sentença, a condenação da parte 

Requerida, ora Impugnante, “a aposentadoria por idade, nos termos do art. 

48, § 1º, da referida lei federal, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, a 

partir da data do ajuizamento da ação (art. 49, II), bem como o abono anual 

previsto no art. 40 da respectiva lei, no prazo de 30 dias. Devem ser 

descontados os valores referentes ao benefício assistencial porventura 

recebido pela parte autora, simultaneamente ao período relativo ao 

benefício previdenciário concedido.

Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 273 do 

CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

cumprimento incontinenti, sob pena de imposição de multa diária de R$ 

100,00 (cem reais), sem prejuízo de outras medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento da ordem judicial.

Os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 

11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de 

inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser 

calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação 

acumulada do período. Precedente: REsp 1270439/PR, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013, DJe 

02/08/2013.

Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula nº 111 do STJ e art. 20, § 

3º, do CPC.”

Em sede de reexame de sentença restou consignado o termo inicial a data 

da citação; a correção monetária medida pelo INPC e honorários 

advocatícios no patamar de 10% das prestações vencidas até a prolação 

da sentença.

Extrai-se do demonstrativo de cálculo apresentado pela parte credora que 

considerou o período de 09/11/2010 a 09/11/2016, não sendo possível 

verificar o descompasso entre o reajuste utilizado pelo credor e aquele 

índice aplicado às prestações mensais pelo devedor.

Feito o registro. Verifico que a parte credora tem direito ao pagamento da 

aposentadoria por idade no valor de 01 salário-mínimo mensal tendo como 

termo inicial a data da citação (24/01/2011, fl. 16-v), acrescido do abono 

anual (art. 40 da Lei 8.213/91), com a dedução dos valores referentes ao 

benefício assistencial por ela recebido, simultaneamente ao período 

relativo ao benefício previdenciário concedido, que compreende ao 

período de 24/01/2011 até 31/05/2014, data do último pagamento do 

benefício assistêncial LOAS, que coincide com o mês de pagamento do 

benefício de aposentadoria por idade (01/05/2014), fazendo jus ao 

recebimento do abono anual do período de 24/01/2011 a 01/05/2014).

Os honorários advocatícios serão computados sobre as prestações 

vencidas do período de 24/01/2011 a 09/04/2014 (data da sentença).

Sobre aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pelo 

art. 5º da Lei 11.960/2009, o Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

atualizado e aprovado pela Resolução 267/2013 do Conselho da Justiça 

Federal (CJF), visa auxiliar nas “questões relacionadas a cálculos, por 

compilar, de forma sistematizada, a legislação e a jurisprudência sobre os 

temas nele tratados” e vincular os procedimentos a cargo dos setores de 

cálculo.

A atual redação do manual resultou da inconstitucionalidade parcial do art. 

1º-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009, por 

arrastamento, declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da 

ADI 4.357/DF, ao analisar o art. 100 da CF/1988, com redação pela EC 

62/2009, ao afastar a aplicação dos índices oficiais de remuneração 

básica da caderneta de poupança como indexador de correção monetária 

das liquidações de sentenças contra a Fazenda.

O novo manual não alterou os juros moratórios a serem aplicados, que 

serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar 

natureza tributária.

O manual aplica o INPC para correção monetária nas sentenças proferidas 

em ações previdenciárias (Lei 10.741, MP 316/2006 e Lei 11.430/2006 – 

item 4.3.1 do MCJF), em razão da inconstitucionalidade da Taxa 

Referencial (TR) para corrigir monetariamente dívida contra a Fazenda, 

tendo em vista que não reflete a real variação monetária.

A modulação de efeitos da decisão do STF ocorreu com relação à fase 

administrativa do precatório, entre a inscrição e o pagamento, mas não 

para alcançar a fase judicial de liquidação da sentença, até a inscrição. 

Os fundamentos da inconstitucionalidade das ADIs 4.425/DF e 4.357/DF, 

que afasta a TR depois de expedido o precatório, hão de prevalecer para 

também retirar o índice como correção monetária para a liquidação da 

sentença, tendo em vista não servir como fator de atualização do valor de 

compra da moeda nem ser fixado conforme variação de preços.

Alinhando-se ao entendimento do STF (ADI 4.357/DF), a 1ª Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1270439/PR (Rel. 

Ministro Castro Meira, DJe de 02/08/2013), firmou a compreensão no 

sentido de que, "em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial 

do art. 5º da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas 
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fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do 

período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da 

caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as 

quais prevalecerão as regras específicas". (REsp 1321928/SP, Rel. Min. 

Assusete Magalhães, 2ª Turma, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014).

O STJ decidiu, ainda, que os índices de correção monetária incidentes 

sobre as parcelas pagas em atraso relativas a benefício previdenciário 

são os seguintes, nos termos do art. 18 da Lei 8.870/1994: INPC (janeiro a 

dezembro de 1992), IRSM (janeiro de 1993 a fevereiro de 1994), URV 

(março a junho de 1994), IPC-r (julho de 1994 a junho de 1995), INPC (julho 

de 1995 a abril de 1996) e IGP-DI (maio de 1996 a dezembro de 2006) e 

INPC (a partir da vigência da Lei 11.430/2006), os quais, aplicados, devem 

ser convertidos, à data do cálculo, em UFIR e, após sua extinção, o 

IPCA-e, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade parcial do 

art. 5º da Lei 11.960/2009 (ADIs 4.357/DF e 4.425/DF). (Cf. AgRg no REsp 

1341336/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, julgado em 

17/03/2015, DJe 27/03/2015; AgRg no REsp 1235021/RS, Rel. Ministro Nefi 

Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 06/11/2014, DJe 18/12/2014.)

Posto isso, acolho, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, 

para determinar que seja paga a presente execução calculando nos 

moldes do comando ora proferido. A parte Impugnada, ora credora 

deverá, pois, apresentar novo cálculo nos termos desta decisão. Sem 

sucumbência, por se tratar de mero incidente processual.

Cumprida a determinação acima, diga a parte Executada a respeito dos 

cálculos apresentados pela parte Exequente.

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 313076 Nr: 9206-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELTA AZAMBUJA DE VILHENA, PAULO 

ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA, GISELI APARECIDA AZAMBUJA DE 

OLIVEIRA, CAIO FERNANDO AZAMBUJA DE VILHENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - OAB:5741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIO CESAR NORONHA - 

OAB:15391

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte requerida para 5 (cinco) dias efetuar o 

pagamento das custas processuais no valor de R$ 2.397,67 (Dois mil 

trezentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos) e da taxa 

judiciária no valor de R$ 2.397,67 (Dois mil trezentos e noventa e sete 

reais e sessenta e sete centavos), sob pena de expedição de certidão de 

dívida ativa e encaminhamento ao Departamento de Controle e 

Arrecadação para protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 402452 Nr: 12658-48.2015.811.0002

 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: VALDECI CONCEIÇÃO DOS SANTOS VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 294671 Nr: 14817-66.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ARMINDO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para declinar nos autos o número 

da conta corrente, da agência bancária e do CPF, para a transferência 

dos valores referente a Requisição de Pequeno Valor prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 316297 Nr: 12659-04.2013.811.0002

 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: ENY MARIA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 323994 Nr: 20397-43.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LR CANTANHEDE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ 

BRANQUINHO/PROCURADO DO MUNICÍPIO - OAB:8644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:6.707

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento voluntário dos honorários advocatícios, na 

importância de R$ 3.678,70 (três mil e seiscentos e setenta e oito reais e 

setenta centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 389581 Nr: 5107-17.2015.811.0002

 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: Adriano Miranda Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 312158 Nr: 8253-37.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRINEU DE PAULO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - POR MEIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)”Ante todo o exposto e a despeito de decisões anteriores sinalizando 

no sentido de se adotar o bloqueio de valores para o efetivo cumprimento 

da decisão judicial, indefiro tal pretensão pelas razões expendidas até 

aqui.Considerando, por outro lado, a expectativa da parte autora pelo 

bloqueio de valores como forma de cumprimento incontinenti da ordem 

liminar, determino seja intimado, pessoalmente, o Governador do Estado e 

o Secretário de Saúde do Estado, para cumprirem, imediatamente, a 

obrigação assinalada na decisão judicial e tomarem ciência do teor desta 

decisão, encaminhando-se, em seguida, cópia integral dos autos ao 

Ministério Público para as providências pertinentes, caso não se informe o 

cumprimento da ordem dentro do prazo de 72 horas da intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 391433 Nr: 6193-23.2015.811.0002

 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: ROSEMARCIA LIBORIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 262454 Nr: 1594-80.2011.811.0002

 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: EUNICE PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JOSÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte Exequente para dar 

continuidade no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 342646 Nr: 10020-76.2014.811.0002

 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: WALDOMIRO BITTENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte Exequente para requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 112104 Nr: 7763-25.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA GOMES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte Exequente para requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 246632 Nr: 6756-90.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DE SOUZA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT, 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte Exequente para requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 247709 Nr: 7443-67.2010.811.0002

 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: ELISA MARIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte Exequente para requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 289323 Nr: 8865-09.2012.811.0002

 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: ANTONIA DA SILVA BARCELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA - OAB:14.241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte Exequente para requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 239778 Nr: 1158-58.2010.811.0002

 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: EMILIANA JOSE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ELIAS DE SOUZA - 

OAB:12400-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte Exequente para requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho
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 Cod. Proc.: 276749 Nr: 20238-71.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte Exequente para requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 342581 Nr: 9966-13.2014.811.0002

 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: ALFREDO RODRIGUES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte Exequente para requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 371331 Nr: 20434-36.2014.811.0002

 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: ALBINA ARQUINA DA MOTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte Exequente para requerer o 

que de direito.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 459133 Nr: 16022-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, 

UELITON LOPES RODRIGUES, JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, 

MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:OABMT 2.301/A, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DIOGO PEIXOTO BOTELHO - OAB: 15.172, HERNAN ESCUDER 

GUTIERREZ - OAB:4344/A, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304

 Intimar o advogado Hernan escudero Gutierrez (OAB/MT 4344/A), 

defensor do acusado Claudiomar Garcia de Carvalho e os advogados 

Cibelia Maria Lente de Menezes (OAB/MT 2.301/A) e Diogo Peixoto Botelho 

(OAB/MT 15.172), defensores do acusado Ueliton Lopes Rodrigues, para 

apresentarem as Respostas à Acusação no prazo comum de 10 (dez) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 395389 Nr: 8679-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON TACEO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:OAB/MT15.046

 Intimar o advogado Yuri Robson Nadaf Borges (OAB/MT 15.046), 

defensor do acusado Weberson Taceo Correa, para no prazo de 05 

(cinco) dias apresentar suas alegações finais, por memoriais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 252012 Nr: 17300-40.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUITER MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:OAB/MT 6833

 Intimar o advogado Joel Feliciano Moreira (OAB/MT 6833), defensor do 

acusado Ruiter Martins de Souza, para comparecer na Audiência 

designada conforme decisão de fls.211, cujo teor e o 

seguinte:Vistos.Designo a continuação da AIJ para o dia 21 de fevereiro 

de 2018, às 15h50min, para oitiva das testemunhas insistidas pelas partes 

e interrogatório do réu.Int

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 501242 Nr: 14383-04.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE DE ABREU LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NANDA LUZ SOARES 

QUADROS - OAB:19494

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, nas 

penas do art. 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal, ALEXANDRE DE 

ABREU LEAL, brasileiro, filho de Altamiro de Abreu Leal e Ana Ilda Alves 

de Oliveira, nascido aos 1º/07/1984, natural de Porto Velho/RO. 

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é 

reincidente. [...] , fixo a pena base em 2 (dois) anos de reclusão (CP, art. 

155, § 4º, I e IV).Consta dos antecedentes criminais que o Réu é 

reincidente, tendo sido condenado anteriormente por crime contra o 

patrimônio, razão pela qual, em atenção ao disposto no art. 61, I do CP, 

agravo-lhe a pena em 3 (três) meses, resultando esta em 2 (dois) anos e 

3 (três) meses de reclusão e, diante da inexistência de qualquer outra 

causa modificadora, torno-a definitiva, devendo ser cumprida em regime 

aberto (art. 33, c, do CP).Atendendo ao critério de reprovação e 

prevenção do crime, tendo em vista a precária situação financeira do Réu, 

entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão 

de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado 

monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).Condeno o Réu ao 

pagamento de taxas e custas processuais.Em razão da reincidência, 

deixo de substituir-lhe a pena, nos termos do art. 44, II do Código 

Penal.Tendo em vista o regime prisional aplicado, expeça-se em favor do 

Réu o ALVARÁ DE SOLTURA, colocando-o em liberdade, SE POR OUTRO 

MOTIVO NÃO SE ENCONTRAR PRESO.Intime-se o Réu para que traga aos 

autos a comprovação de propriedade dos objetos descritos à fl. 43, a fim 

de que lhe sejam restituídos. Expeça-se o necessário.Após o trânsito em 

julgado desta decisão, comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do 

art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.Calculem-se as penas de multa 

e intimem-se para pagamento.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande, 15 de dezembro de 2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1018423/1/2018 Página 653 de 669



 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 521612 Nr: 25237-57.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOSE DE SOUZA, WESLLEY DE 

OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 DECISÃO

I - Haja vista o comparecimento espontâneo do Réu NELSON no processo, 

através da juntada da procuração de fls. 50, bem como da petição de fls. 

83, hei por bem entende estar suprida a necessidade de formalização da 

citação (CPP, 214, §1°), assim, intime-se sua Defesa para que apresente 

resposta preliminar.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 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, THIAGO 

RODRIGO CARMO DA SILVA, GABRIEL FAGUNDES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M M PACHECO - 

OAB:OAB/MT 10402

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 

apresentar DEFESA PRELIMINAR, no prazo 10 (DEZ) DIAS.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 477634 Nr: 645-46.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONICE RODRIGUES DE ALMEIDA, MICKAEL 

LUAN RODRIGUES FIGUEIREDO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ZABLOSKI 

DAVOGLIO - OAB:21.143

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 226, intimem-se os acusados 

para, no prazo de cinco dias, constituirem novo advogado para 

complementar as alegações finais por memoriais, fazendo constar do 

mandado à advertência que caso permaneçam inertes o feito será 

remetido à Defensoria Pública para tal finalidade.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 377432 Nr: 24862-61.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIVAL JORGE DE SOUZA, JOEDER 

FIGUEIREIDO DA SILVA, LEANDRO REIS DE OLIVEIRA, NOEDYL DE 

ARRUDA, MARIA PEREIRA DE SOUZA, RENATO FERREIRA DE QUEIROZ, 

ALAN JUNIOR DA SILVA DE OLIVEIRA, MAICON JONES RAMOS, 

LEANDRO REIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALES 

JUNIOR - OAB:13945, CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:12572, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP DE MT, EDINEY DOMINGUES BARROS - OAB:14282, Givanildo 

Gomes - OAB:12635/MT, JAIRO SOUZA DA SILVA - OAB:16085 - MT, 

Marciano Xavier das Neves - OAB:11190/MT, NORMELIA OLIVEIRA 

DA SILVA - OAB:11967/MT, RENAN DOMINGUES BARROS - 

OAB:18.538, VICTOR UGO SOUSA - OAB:9611, WALDIR CALDAS 

RODRIGUES - OAB:6591/MT, WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - 

OAB:18.853

 Vistos etc.

Considerando também o recesso forense, que se inicia nesta data 

(19/12/2017) e se estenderá até o dia 06 de janeiro de 2018, devolvo 

estes autos à Secretaria da Vara, devendo retornar imediatamente após 

recesso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 457012 Nr: 14992-21.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CONCEIÇÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304

 Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu:EDSON 

CONCEIÇÃO DA COSTA.Do concurso material.Tendo em conta o que 

estabelece o art. 69 do Código Penal, e não sendo possível a simples 

soma matemática, ante a diversidade do regime do crime hediondo, 

estabeleço a pena final em 5 (um) anos e 6 (seis) meses de reclusão no 

regime da Lei dos Hediondos, e 3 (três) anos de reclusão e 586 

(quinhentos e oitenta e seis) dias multa dias fora de tal regime.Estabeleço 

em regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 

33, “a”, do Código Penal.Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) 

do valor do salário mínimo, por não haver provas acerca do patrimônio do 

réu, nos termos do § 1º do art. 49 c/c art. 60 do Código Penal.Condeno o 

réu ao pagamento das custas processuais.DOU PERDIMENTO aos objetos, 

ao veículo e ao numerário apreendido nos autos (fls. 30), devendo ser o 

numerário, após o trânsito em julgado, depositado ao FUNAD, e informado 

ao CONESD quanto a localização dos objetos e do veículo, para alienação 

e posterior transferência dos fundos ao FUNAD.Após o trânsito em 

julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.Ainda, após o trânsito 

em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos órgãos de informação, 

Secretarias de Segurança, TRE, etc…Ocorrendo a confirmação desta pela 

segunda instância, expeça-se o executivo de pena.Oficie-se a Autoridade 

Policial, autorizando a incineração da droga apreendida.Promova-se o 

encaminhamento do revólver e das munições, dos quais dou perdimento, 

ao Exérci to para as providências cabíveis .Publ ique-se . 

Registre-se.Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 479537 Nr: 1776-56.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZIANNE PAES DE BARROS CAMPOS, IRIANNE 

NASCIMENTO PAES DE BARROS CARVALHO, APARECIDO MIRANDA DA 

SILVA, GILDINETE EUNICE DE CAMPOS, LENIRA ARES DA SILVA, ELAINE 

SANTIAGO SALLES, MANOEL DOMINGOS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18335, DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - 

OAB:21617, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, FABRICIO COSTA TEIXEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:21.274, FLAVIA CONCEIÇÃO DA SILVA 

STABILITO ALBUÊS - OAB:4266, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15.304, SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - OAB:19.249, 

TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21.606

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 494729 Nr: 10910-10.2017.811.0002

 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): BENEDITO ANTONIO DE LIMA, DIEGO 

MARCELO DE LIMA, JOELCIO ABILIO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, ADRIANO LUCAS LEITE - OAB:8280e

 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.: 512580 Nr: 20399-71.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVELTON DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9.862-OAB-MT, WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6610

 Vistos etc.

Observa-se que o acusado pessoalmente notificado (fls. 58/59) informou 

ter advogado particular na pessoa do Dr. Wesley, todavia não forneceu 

nome completo, número da OAB, endereço físico ou eletrônico muito 

menos telefone para viabilizar a intimação do referido profissional. No 

mesmo ato o acusado foi advertido de que teria o prazo de 10 (dez) dias 

para apresentar defesa preliminar e que, caso não o fizesse o feito seria 

encaminhando a Defensoria Pública para tal finalidade, porém deixou 

transcorrer o prazo sem fazê-lo (certidão de fls. 96).

Diante disso, encaminhem-se os autos a Defensoria Pública para 

patrocinar a defesa ao acusado.

Com a apresentação da defesa, voltem-me para deliberação.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 350673 Nr: 16328-31.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DO CARMO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Vistos etc.

Considerando que nesta data o expediente forense será até as 15h00min 

(art. 2º, da Portaria nº 709/2017-PRES) e este feito aportou no gabinete 

para sentença às 13h12mim, conforme histórico da lista de andamento do 

sistema APOLO, não será possível analisar o presente processo.

Considerando também o recesso forense, que se inicia no dia 

(20/12/2017) e se estenderá até o dia 06 de janeiro de 2018, devolvo 

estes autos à Secretaria da Vara, devendo retornar imediatamente após 

recesso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 429170 Nr: 290-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA, MAYCON 

FERREIRA DE CAMPOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

MARILENE ALVES - OAB:7474

 Vistos etc.

Considerando também o recesso forense, que se inicia nesta data 

(19/12/2017) e se estenderá até o dia 06 de janeiro de 2018, devolvo 

estes autos à Secretaria da Vara, devendo retornar imediatamente após 

recesso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 448982 Nr: 11390-22.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN AUGUSTO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria pub - OAB:

 Ação Penal n. 448982

Vistos etc.

Notifique-se o acusado (bem como seu advogado, se tiver constituído), 

para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar ao acusado se possui advogado 

constituído, 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.

Com a apresentação da defesa do acusado, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de fls. 07.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 493887 Nr: 10401-79.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DE ANDRADE ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FLÁVIO MARCUS ASVOLINSQUE PEIXOTO - OAB:

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu JACKSON 

DE ANDRADE ROCHA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas 

do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Passo a dosar a pena.Das 

circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu: 

a culpabilidade; os antecedentes criminais; a conduta social; a 

personalidade, os motivos; as circunstâncias e as consequências, o 

comportamento, a quantidade e a natureza da droga, 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 multa.Não há agravantes, 

tampouco atenuantes.Nos termos do art. 33, § 4° da Lei 11.343/06, reduzo 

a pena em 2/3, encontrando a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de 

reclusão e 180 (cento e oitenta) dias multa..Restituam-se ao réu os objetos 

de fls. 19.Publique-se.Registre-se.Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 494729 Nr: 10910-10.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ANTONIO DE LIMA, DIEGO 

MARCELO DE LIMA, JOELCIO ABILIO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, ADRIANO LUCAS LEITE - OAB:8280e

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 502432 Nr: 15031-81.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SANTOS NASCIMENTO DE SOUZA, 

ROBERT BATISTA DE GÓES, MAYARA STEPHANY DA SILVA, JANAINA 

MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 
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VASCONCELOS - OAB:21.617

 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.: 515029 Nr: 21658-04.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKE SOARES BATISTA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Vistos etc.

A ordem de soltura foi devidamente cumprida, conforme se vê às fls. 

143/144.

Ultimem-se os atos necessários para a realização da audiência designada 

às fls. 136.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 515029 Nr: 21658-04.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKE SOARES BATISTA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 VISTOS

Determinada a notificação do réu, este constituiu advogado e apresentou 

defesa prévia às fls. 120/121, onde não suscitou preliminares e requereu 

o relaxamento da prisão preventiva.

Entretanto, não há que se falar em relaxamento da prisão, pois o flagrante 

foi devidamente homologado e convertido em prisão preventiva justamente 

por não haver vícios formais/materiais e, ademais, a defesa não indicou 

elementos concretos que indicassem eventual irregularidade do 

procedimento. Quanto à manutençao da prisão preventiva, resta dizer que 

os pressupostos e requisitos da referida medida cautelar ainda se mantém 

inalterados, conforme reiterado por este Juízo às fls. 120.

Assim, estando a denúncia em perfeita consonância com os requisitos do 

art. 41 do CPP e não se vislumbrando no caso quaisquer das causas de 

absolvição sumária elencadas no art. 397 do CPP, RECEBO a denúncia 

ofertada em face de Maike Soares Batista de Andrade, pois apta.

Designo nos termos do art. 56 da Lei 11.343/06, a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 6 de dezembro de 2017, às 16h30.

Cite-se/intime-se o réu, sua defesa, as testemunhas arroladas nos autos e 

o Ministério Público.

Requisite-se o laudo pericial definitivo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 448982 Nr: 11390-22.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN AUGUSTO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria pub - OAB:

 Vistos etc.

Proceda-se na forma requerida pelo Ministério Público às fls. 134, 

devendo, para tanto, expedir carta prrecatória à comarca de Goiânia/GO 

para notificar o acusado.

Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 507446 Nr: 17636-97.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMAN DE ARAUJO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:20

Intimando:Réu(s): Valman de Araujo Dutra, Rg: 5432251 SSP PA Filiação: 

Valdeci Alves de Araujo e Raimunda Dutra de Araujo, data de nascimento: 

16/12/1986, brasileiro(a), natural de Itaituba-PA, solteiro(a), Endereço: Rua 

Altamira Qd 144 Nº 127, Bairro: Jardim Eldorado, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), por todos os 

termos da ação penal em epígrafe, até sentença final, bem como, 

INTIMANDO-O para no prazo de 10 (dez) dias apresentar defesa 

preliminar, através de advogado ou declarar, caso não tenha condição de 

constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por defensor público, bem 

como Em caso de procedência da acusação, a sentença poderá fixar 

valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (artigo 387, IV, CPP). 

Deverão, pois, os acusados, apresentarem suas manifestações a esse 

respeito, advirta-se o acusado que quaisquer mudança de endereço 

deverá ser informada a este Juízo, BEM COMO, NOTIFIQUE-O, para que 

traga aos autos por intermédio de sua defesa, cópia autenticada e com 

foto de seus documentos pessoais.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 498844 Nr: 13118-64.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONER EUDER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 13118-64.2017.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): RONER EUDER DA SILVA

INTIMANDO: Réu(s): Roner Euder da Silva, Cpf: 01555519148, Rg: 

17949203 SSP MT Filiação: Maria Alenir da Silva, data de nascimento: 

15/01/1987, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, convivente, garçom, 

Endereço: Rua Cel Manoel Gomes, 42, Bairro: Cristo Rei/construmat, 

Cidade: Várzea Grande-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), por todos 

os termos da ação penal em epígrafe, até sentença final, bem como, 

INTIMANDO-O para no prazo de 10 (dez) dias apresentar defesa 

preliminar, através de advogado ou declarar, caso não tenha condição de 

constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por defensor público, bem 

como Em caso de procedência da acusação, a sentença poderá fixar 

valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (artigo 387, IV, CPP). 

Deverão, pois, os acusados, apresentarem suas manifestações a esse 

respeito, advirta-se o acusado que quaisquer mudança de endereço 

deverá ser informada a este Juízo, BEM COMO, NOTIFIQUE-O, para que 

traga aos autos por intermédio de sua defesa, cópia autenticada e com 

foto de seus documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 
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Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 19 de janeiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86113 Nr: 7974-32.2005.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALVES DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dra. Telen Aparecida da Costa - 

OAB:8069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Reus Biazi - OAB:3478, 

NATAZIA ALVES ALENCAR - OAB:OAB/MT 9.026

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA, 

para devolução dos autos nº 7974-32.2005.811.0002, Protocolo 86113, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 479261 Nr: 1619-83.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON BASTOS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 1619-83.2017.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): CLEITON BASTOS ALMEIDA

INTIMANDO: Réu(s): Cleiton Bastos Almeida Filiação: Maria Ozineide 

Bastos Almeida, brasileiro(a), solteiro(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), por todos 

os termos da ação penal em epígrafe, até sentença final, bem como, 

INTIMANDO-O para no prazo de 10 (dez) dias apresentar defesa 

preliminar, através de advogado ou declarar, caso não tenha condição de 

constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por defensor público, bem 

como Em caso de procedência da acusação, a sentença poderá fixar 

valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (artigo 387, IV, CPP). 

Deverão, pois, os acusados, apresentarem suas manifestações a esse 

respeito, advirta-se o acusado que quaisquer mudança de endereço 

deverá ser informada a este Juízo, BEM COMO, NOTIFIQUE-O, para que 

traga aos autos por intermédio de sua defesa, cópia autenticada e com 

foto de seus documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 19 de janeiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 483006 Nr: 3695-80.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILEI MAURICIO DOS SANTOS, NILZA 

AUXILIADORA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 3695-80.2017.811.0002

 ESPÉCIE: Ação Penal

 AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): MARCILEI MAURICIO DOS SANTOS

NILZA AUXILIADORA DOS SANTOS

INTIMANDO: Réu(s): Nilza Auxiliadora dos Santos, Rg: 1917552-3 Filiação: 

Gloria Assunção Figueiredo, data de nascimento: 18/06/1977, brasileiro(a), 

natural de Varzea grande-MT, , Endereço: Av.governndor Julio Campos, 

Sn, Bairro: Santa Luzia, Cidade: Nossa Senhora do Livramento-MT, 

Atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO do(a) denunciado(a) acima indicado(a), por todos 

os termos da ação penal em epígrafe, até sentença final, bem como, 

INTIMANDO-O para no prazo de 10 (dez) dias apresentar defesa 

preliminar, através de advogado ou declarar, caso não tenha condição de 

constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por defensor público, bem 

como Em caso de procedência da acusação, a sentença poderá fixar 

valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (artigo 387, IV, CPP). 

Deverão, pois, os acusados, apresentarem suas manifestações a esse 

respeito, advirta-se o acusado que quaisquer mudança de endereço 

deverá ser informada a este Juízo, BEM COMO, NOTIFIQUE-O, para que 

traga aos autos por intermédio de sua defesa, cópia autenticada e com 

foto de seus documentos pessoais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talytha Luanna Bordin 

Silva, digitei.

Várzea Grande - MT, 19 de janeiro de 2018.

Edenilse Francisca da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 473511 Nr: 22914-16.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MARCIO VIEIRA DA CRUZ, 

LEONARDO DA COSTA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO 

MARTINS - OAB:20.370-OAB-MT

 Pelo exposto, REVOGO a prisão preventiva dos acusados WESLEY 

MÁRCIO VIEIRA DA CRUZ e LEONARDO DA COSTA CORRÊA mediante o 

cumprimento das seguintes medidas cautelares:a) Recolhimento noturno 

dos acusados, a partir das 23h00, salvo para ocupação lícita; b) Proibição 

de freqüentarem casas de reputação duvidosa, portar armas e fazer uso 

de entorpecentes;c) Proibição de se ausentarem da Comarca por prazo 

superior a 30 dias, sem prévio aviso;d) Comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço ee) Comparecerem a todos os atos do inquérito 

policial e de eventual ação penal para os quais forem necessárias suas 

presenças.EXPEÇAM-SE alvarás de soltura em favor de WESLEY MÁRCIO 

VIEIRA DA CRUZ e LEONARDO DA COSTA CORRÊA, colocando-os 

imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiverem 

presos.Devem os indiciados cumprir todas as condições acima 

mencionadas, sob pena de ser revogado o benefício ora concedido.As 

med idas  cau te la res  v i ge rão  a té  u l t e r i o r  de l i be ração . 

INTIMEM-SE.Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 518467 Nr: 23611-03.2017.811.0002

 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): ALDO ELIAS SIQUEIRA DE SOUZA, JOÃO 

MARCUS HENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16.262/MT, ROBSON DA SILVA - OAB:17056, TALLITA 

ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O

 Impulsiono estes autos para intimação dos defensores, advogados 

constituido dos réus: ALDO ELIAS SIQUEIRA DE SOUZA e JOÃO MARCUS 

HENRIQUE, para que apresente os memoriais finais nos autos acima 

mencionado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 497636 Nr: 12501-07.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMANOELY DA COSTA SILVA, KAROLINA 

SOUZA DE ARRUDA, TIAGO LUIS GONÇALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS WILSON MATTOS 

FOLLES - OAB:23974/O, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA SILVA 

- OAB:DEFENSOR

 Impulsiono estes autos para intimação do Dr. Carlos Wilson Mattos Folles, 

advogado constituido da ré: KAROLINA SOUZA DE ARRUDA, para que 

apresente os memoriais finais nos autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 518467 Nr: 23611-03.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ELIAS SIQUEIRA DE SOUZA, JOÃO 

MARCUS HENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERTT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16.262/MT, ROBSON DA SILVA - OAB:17056, TALLITA 

ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O

 Impulsiono estes autos para intimação dos defensores, advogados 

constituido dos réus: ALDO ELIAS SIQUEIRA DE SOUZA e JOÃO MARCUS 

HENRIQUE, para que apresente os memoriais finais nos autos acima 

mencionado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 519716 Nr: 24318-68.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS, 

VANDERLEI RIBEIRO DA SILVA, LUIZ HENRIQUE SOUZA DIAS, MARIA 

HELENA GARCIA DOS SANTOS, ELAINE MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA SILVA - 

OAB:DEFENSOR

 INTIMAR ADVOGADO DA RÉ: ELAINE MARIA DOS SANTOS, Dr. ENIO 

MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - OAB/MT 13.695, PARA COMPARECER 

PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

DESIGNADA PARA O DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018 ÀS 15H30

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 519716 Nr: 24318-68.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO WENDER MUNIZ DOS SANTOS, 

VANDERLEI RIBEIRO DA SILVA, LUIZ HENRIQUE SOUZA DIAS, MARIA 

HELENA GARCIA DOS SANTOS, ELAINE MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA SILVA - 

OAB:DEFENSOR

 Trata-se de pedido formulado pelo advogado da acusada ELAINE MARIA 

DOS SANTOS requerendo a restituição da motocicleta HONDA/NXR160 

BROS ESDD, ano/modelo 2016/2016, cor vermelha, placa QCA-3844, 

apreendida no dia 24/09/2017 em posse do réu PEDRO WENDER MUNIZ 

DOS SANTOS (Termo de Apreensão - fl. 13).

Com vista dos autos, o Ministério Público se manifestou contrário à 

pretensão da requerente, sob o argumento de que a instrução processual 

ainda não findou e, desta forma, a motocicleta é importante para o 

julgamento da ação penal.

Fundamento. Decido.

Analisando os autos, observo que a motocicleta apreendida (fls. 13), de 

fato, pertence à requerente, consoante cópia dos documentos inclusos 

nos autos (fls. 171/172 e 228), de forma que não há óbice legal à sua 

restituição.

 Com estas considerações e com fundamento no art. 120 do Código de 

Processo Penal, DEFIRO O PEDIDO e, via de consequência, DETERMINO A 

RESTITUIÇÃO da motocicleta a requerente, com a ressalva que, o bem 

deverá permanecer sob sua guarda até o deslinde do processo, com 

vistas a assegurar a eventual realização de reconhecimento, caso seja 

necessário.

PROCEDA-SE, pois, com a entrega do bem a requerente ou ao seu 

procurador, mediante termo de entrega.

 De outro lado, verificando que a denunciada ELAINE MARIA DOS SANTOS 

preenche os requisitos objetivos e subjetivos, a audiência de suspensão 

condicional do processo será realizada na mesma data da audiência de 

instrução já designada (fl. 224).

Requisite-se, por fim, o pendrive com as fotografias anexadas aos autos 

pela Autoridade Policial.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 522119 Nr: 25509-51.2017.811.0002

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ASSIS EUGÊNIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA PIMENTEL LOPES - 

OAB:23260/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consulta ao sistema Apolo verifico que o inquérito policial que se 

pretende trancar com este habeas corpus foi distribuído para a 2º Vara 

Criminal, sob o nº. 4560-40.2016.811.0002, código 435881.

Assim, este pedido deve ser analisado por aquele Juízo para o qual foi 

distribuído o inquérito policial.

PROCEDAM-SE às baixas necessárias e ENCAMINHE-SE para a 2ª Vara 

Criminal desta Comarca.

CUMPRA-SE.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 499717 Nr: 13595-87.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGEL MARCELO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6610

 Código: 499717

VISTOS ETC

Considerando que o réu constituiu advogado (folhas 81/83), desconstituo 

a Defensoria Pública (folhas 80).

 O Réu apresentou Defesa Preliminar (folhas 81/82) arrolando as mesmas 

testemunhas e não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no art. 

397 do CPP, designo para o dia 28 de junho de 2018, às 14h:30min, a 

audiência de instrução e julgamento para oitiva da vítima, das testemunhas 
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e interrogatório do réu.

Intimem-se a vítima, as testemunhas arroladas pela acusação/defesa ( 

folhas 06/82) o réu e seu advogado constituído (folhas 83).

 Requisitem-se as testemunhas PMMT Lauro Cesar Alves Rodrigues e 

PMMT Ronilson Rodrigues Lima, junto ao Comando da Policia Militar do 

Estado de MT.

Ciência ao MP e à Defensoria Pública (vítima).

Ciência à Defensoria Pública (réu) acerca da sua destituição para 

prosseguir na defesa do réu

Cumpra-se.

Várzea Grande, 20 de outubro de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 510142 Nr: 19123-05.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ROSA DA SILVEIRA PERALTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÓCRATES MOTA MARTINS - 

OAB:MT 20916

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 510142

VISTOS ETC

Verifico que foi declinado a competência para este Juízo, conforme se vê 

da decisão de fls. 48/50, motivo pelo qual, ratifico todos os atos 

processuais praticados.

 Cumnpra-se, a decisão de fls. 21/22 e verso.

 Determino o apensamento destes os autos er da meidad protetiva (Código 

499188), na ação de de Guarda (Código 509713).

 Inclua o presente feito na pauta de audiência de conciliação designada 

para dia 24 de janeirto de 2018 às 14h00min.

 Intimem-se as partes e seus advogados.

Ciência o MPE. Cumpra-se.

 Várzea Grande, 19 de dezembro de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 512933 Nr: 20557-29.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTEGRA BRASIL TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL IND. E COM. DE VERGALHÕES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI CESAR SCREMIN - 

OAB:PR 32.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o advogado da parte interessada ou, se não houver advogado 

indicado nos autos, oficie-se ao Juízo deprecante solicitando o 

recolhimento das diligências do Sr. Oficial de Justiça e, se for o caso, das 

custas processuais, ainda que a título de complementação, a fim de 

possibilitar o cumprimento do(s) ato(s) deprecado(s) (artigo 267, inciso I, 

do novo CPC).

Conste do ofício que, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem qualquer 

manifestação/providência, o que será certificado nos autos, a precatória 

será devolvida no estado em que se encontra, na forma do Capítulo 2, 

Seção 7, artigo 393 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), 

independentemente de nova determinação.

Atendida a providência supra, cumpra-se conforme deprecado, servindo 

cópia da carta como mandado.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 28 de setembro de 2017.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 342754 Nr: 10104-77.2014.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FAC, KVSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEFFERSON ALMEIDA DE SÁ - 

OAB:OABMT15761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o novo endereço acostado às fls. 54, cumpra-se 

integralmente a r. decisão de fls. 40.

Não sendo possível a citação pessoal da requerida, desde já defiro a 

citação por edital, observadas as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 17 de janeiro de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 319672 Nr: 16041-05.2013.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJADS, RBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CÉSAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12035/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:15283, JUCELINA FREITAS RIBEIRO - Def. Pública - 

OAB:DEFENSORIA

 Vistos etc.

Defiro o requerimento de fls. 622 para o fim de autorizar os genitores a 

visitarem o menor Daniel Vinicius no Natal e/ou Ano Novo, deste que haja o 

consentimento da guardiã e do adolescente, conforme manifestação 

ministerial de fls. 623.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 19 de dezembro de 2017.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimar Dr. Manoel Cesar Dias Amorim OAB/MT 7474, na qualidade de 

advogado da querelante Aline Carbonaro de Oliveira e Dr. Hélio da Silva 

Dionizio OAB/MT 13.556, na qualidade de advogado do querelado Natanael 

de Souza Veloso, nos autos código 204008, para participarem da 

audiência de Instrução e Julgamento designada no dia 27 de fevereiro de 

2018, às 16h, na sede do juizado Especial Criminal de Várzea Grande-MT.

Intimar Dr. Manoel Cesar Dias Amorim OAB/MT 7474, na qualidade de 

advogado da querelante Aline Carbonaro de Oliveira e Dr. Hélio da Silva 

Dionizio OAB/MT 13.556, na qualidade de advogado do querelado Natanael 

de Souza Veloso, nos autos código 205788, para participarem da 

audiência de Instrução e Julgamento designada no dia 27 de fevereiro de 

2018, às 16h30min, na sede do juizado Especial Criminal de Várzea 

Grande-MT

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006455-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 
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(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FIGUEIREDO PRADO (REQUERIDO)

 

certisdão Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono 

estes autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca 

da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004818-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUSA LUZIA DE FIGUEIREDO GARCIA (EMBARGANTE)

E. GARCIA & CIA. LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004818-96.2017.8.11.0002 EMBARGANTE: E. GARCIA & CIA. 

LTDA - ME, EDILEUSA LUZIA DE FIGUEIREDO GARCIA EMBARGADO: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos. . 1. RECEBO os EMBARGOS à execução, 

sem efeito suspensivo, uma vez que a parte autora não preencheu os 

requisitos necessários para atribuição do referido efeito (art. 919 do CPC). 

2. Ouça o exequente, no prazo de quinze (15) dias – (Art. 920, I, do CPC). 

3. Apresentada impugnação com preliminares e/ou documentos, dê-se 

vista dos autos ao embargante para se manifestar, em dez (10) dias, sob 

pena de preclusão. 4. Após, conclusos para os fins do artigo 920, II ou III 

do CPC (julgamento antecipado ou designação de audiência). 5. Defiro em 

favor dos autos os benefícios da gratuidade processual. 6. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006397-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DO CARMO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1006397-79.2017.8.11.0002 AUTOR: GLAUCIA DO CARMO 

SILVA RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. . 1. Recebo o presente pedido como 

Ação de Produção Antecipada de Provas, nos termos do que dispõe os 

arts. 396 a 404 do CPC. 2. A ação foi interposta por GLAUCIA DO CARMO 

SILVA em desfavor de BANCO PANAMERICANO S/A, requerendo a 

exibição do histórico de pagamentos do contrato firmado entre as partes, 

bem como, em sede de tutela de urgência, a baixa do protesto em nome da 

autora, junto ao cartório de protestos desta comarca. 3. Pois bem. 

Preconiza o artigo 300 do 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”. 4. No caso dos 

autos, vejo que a autora não conseguiu demonstrar a existência de 

elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo a ponto de não ser possível aguardar o resultado do mérito. 5. 

Neste esteio, diante da ausência simultânea da “probabilidade do direito” e 

do “perigo do dano”, necessários à concessão da tutela de urgência 

antecipada, indefiro o pedido liminar. 6. Quanto ao pedido da inicial, 

consigne-se que o atual código de processo civil recepcionou os pedidos 

de exibição de documentos em sua forma incidental, conforme dispôs os 

artigos 396 a 404. 7. Todavia, tratando-se de ação autônoma objetivando a 

exibição de documentos, o procedimento a ser adotado é o rito comum, 

onde caberão as medidas inerentes à tutela específica. 8. Nesse sentido, 

trago o seguinte ensinamento: “A tutela exibitória poderá também ser 

exigida por meio de ação principal, quando tiver por fundamento o direito 

subjetivo material ao acesso ao documento ou coisa (seja fundado em 

titularidade, seja em interesse legítimo). Nesse caso, o direito à exibição é 

autônomo a qualquer outro direito e será o objeto da própria tutela." 

(RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do descumprimento da ordem de 

exibição de documento ou coisa no novo Código de Processo Civil. In: 

JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, William Santos. Direito Probatório. Salvador: 

Ed. JusPodivm, 2015, p. 681) "No caso de exibição fundada em direito 

material do requerente, o pedido poderá ser feito em sede principal e sua 

condenação será de obrigação de fazer tradicional, de natureza 

mandamental, executável pelo regime da tutela específica.” (RAMOS, 

Rodrigo. Os efeitos jurídicos do descumprimento da ordem de exibição de 

documento ou coisa no novo Código de Processo Civil. In: JOBIM, Marco 

Félix, FERREIRA, William Santos. Direito Probatório. Salvador: Ed. 

JusPodivm, 2015, p. 678, 679). 9. Diante do exposto, recebo o presente 

pedido pelo rito comum, posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 do Código de Processo Civil. 10. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação ou apresentar o documento informado na 

inicial, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335). 11. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 12. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

22/03/2018, às 14h20min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 13. Consigne, também, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 14. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Novel 

Código e Processo Civil. 15. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pelo Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento 16. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007613-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D.R. DOS SANTOS - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1007613-75.2017.8.11.0002 AUTOR: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A RÉU: D.R. DOS SANTOS - ME Vistos. 1. Recebo a inicial 

posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. 2. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

data: “I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão 

de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista 

no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335). 3. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a 

advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com 

fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 06/03/2018, às 14h00min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 
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à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 5. Consigne, também, que caso 

o réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 7. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento 8. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007037-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA LOPES DOS REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.Certifico que o comprovante 

juntado aos autos é da cidade e comarca de Cáceres/MT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005071-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000533-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007593-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA AGRIPINO FERREIRA (RÉU)

ERZITA AGRIPINO FERREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do Processo: Processo: 1007593-84.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 

179.878,44; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). 

Parte Autora: AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: ERZITA 

AGRIPINO FERREIRA, ANA PAULA AGRIPINO FERREIRA Pessoa a ser 

Citada: ERZITA AGRIPINO FERREIRA Endereço: Rua Pavão, Quadra 50, 

Lote 15, Bairro CPA IV, Cuiabá-MT, CEP:78058-268. VÁRZEA GRANDE, 22 

de janeiro de 2018. Senhor(a): RÉU: ERZITA AGRIPINO FERREIRA Procedo 

a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta carta, para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:“I - da 

audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição;II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I;III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335).3. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia).4. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

08/03/2018, às 14h40min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC).5. Consigne, também, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC).6. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. Intimação do requerido para comparecer à audiência de 

Conciliação designada para o dia 08/03/2018, às 14H40Minutos, no 

endereço do Foro abaixo descrito. Despacho/Decisão: Vistos etc.,1 – 

Cuida-se de execução fiscal. A dívida ativa regularmente inscrita, 

consoante se depreende das certidões acostadas nos autos, goza de 

presunção de certeza e liquidez (art. 3°, Lei 6.830/80). O presente 

despacho inicial importa ordem para: a) – citação, b) – penhora, c) – 

arresto, d) – registro de penhora ou do arresto, independentemente do 

pagamento de custas, e) – avaliação dos bens penhorados ou 

arrestados.2 – Cite-se a parte devedora, como requerido, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a 

execução com oferecimento de bens à penhora. Advirta-se, que o 

executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da intimação da penhora.3 – Não sendo pago o débito, nem 

garantida a execução, o Sr. Oficial de Justiça deverá fazer a penhora dos 

bens do devedor, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora.4 – No caso de pronto pagamento, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução.5 – Int VÁRZEA GRANDE, 22 de janeiro de 2018. 

ADVERTÊNCIA: 1.Prazo: O prazo para responder é de 15(quinze) dias, 

contados da juntada do aviso de recebimento aos autos do processo.Esse 

prazo será contado EM DOBRO, caso trate-se de litisconsortes com 

procuradores distintos(Art.191 do CPC), ou de réu(s) patrocinados pela 
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Defensoria Pública, e contado em QUÁDRUPLO, cxaso o requerido seja a 

Fazenda Pública ou o Ministério Público(Art.188 do CPC). 2.Caso não seja 

contestada a ação, presumir-se-ao como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora na petição inicial, sendo decretada a REVELIA.(ART.285 

do CPC). Advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC).5. Consigne, também, 

que caso o réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, 

por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC).6. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. Peças que acompanham a presente Carta: Cópia da 

decisão Atenciosamente, ADELIA DE SOUZA GERMANO Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

TELEFONE: (65) 3688-8400, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

- TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005367-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000136-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON PENA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT 

INTIMAÇÃO/DILIGÊNCIAS - 05 DIAS Certifico que em cumprimento ao 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) dias, 

providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009113-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIENE RAMOS VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO)

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1009113-79.2017.8.11.0002 REQUERENTE: MARIENE RAMOS 

VEIGA REQUERIDO: BV FINANCEIRA Vistos. 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos trazidos aos autos não são 

robustos capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. . (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001756-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001756-48.2017.8.11.0002 EMBARGANTE: CANAL LIVRE 

COMERCIO E SERVICOS LTDA EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. . 1. Uma vez mais deixo de acolher o pedido de gratuidade de 

justiça, uma vez que os extratos juntados aos autos demonstram sua 

capacidade financeira para arcar com referidas custas. 2. Assim, 

concedo último e derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que o autor 

recolha as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição 

(artigo 290 do CPC), tomando-se por base o valor da causa dado na ação 

de execução. 3. Às providências. (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000780-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDISE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000780-41.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 
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S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: VALDISE 

MARIA DA SILVA Vistos. 1. Considerando a interposição de recurso de 

apelação pelo requerente, em atendimento ao disposto no art. 331 do CPC, 

em sede de juízo de retratação, mantenho a sentença objurgada tal como 

lançada. 2. Assim, à vista de que houve o indeferimento da inicial, com a 

consequente extinção do feito, expeça-se o competente mandado de 

citação ao requerido, a fim de que, querendo, apresente as contrarrazões 

ao recurso interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos de que 

dispõe o § 1º do artigo em referência. 3. Na sequência, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do art. 1.010, § 3º do CPC. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002092-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL GONCALVES DO AMARAL (REQUERIDO)

R G DO AMARAL - SERVICOS DE TELEATENDIMENTO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002092-86.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: R G DO AMARAL - SERVICOS DE TELEATENDIMENTO - 

ME, RAFAEL GONCALVES DO AMARAL Vistos. . 1. Considerando a 

discordância quanto aos valores depositados nos autos a título de 

purgação de mora, concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) dias para 

que se manifeste acerca do saldo remanescente informado pela autora. 2. 

Às providências. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005430-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAURA CAMILA PONCE DA LUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005430-34.2017.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: IZAURA CAMILA PONCE DA LUZ Vistos. .. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Isto posto, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de 

justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. Após o pagamento da 

diligência, expeça-se o mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial. 7. De 

acordo com a nova redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, cite-se o 

requerido(a) a pagar a integralidade da dívida pendente (vencidas e 

vincendas) em 05 (cinco) dias, segundo valores apresentados pelo 

Credor-fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre 

de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários 

advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69), 

cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique o requerido 

de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias 

contados da execução da liminar, ainda que tenha pago a integralidade do 

valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a 

restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação. 

10. Para o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências 

conforme disposto no art. 212, § 2ª, do Novo Código de Processo Civil. 11. 

Com base no Princípio da Especialidade, deixo de designar Audiência de 

Conciliação, considerando tratar-se de feito de Busca e Apreensão com 

rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o 

necessário. 13. Intime-se. 14. Cumpra-se. (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313238 Nr: 9380-10.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM DIEGO PANIFICADORA E RESTAURANTE 

LTDA -ME, ROBSON NASCIMENTO DA SILVA, ESTHEFANI LAUX DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial manejada por ITAÚ 

UNIBANCO S/A, em desfavor de DOM DIEGO PANIFICADORA E 

RESTAURANTE LTDA – ME, ROBSON NASCIMENTO DA SILVA e 

ESTHEFANI LAUX DE SOUZA, todos devidamente qualificados nos autos.

 2. Compulsando os autos, verifico que as partes vieram aos autos 

informar que realizaram um acordo, requerendo sua homologação e a 

suspensão do feito até devido cumprimento.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, SUSPENDO a 

tramitação do feito até o cumprimento do acordo ou manifestação das 

partes, na forma dos arts. 921, I, c/c 313, II, do Código de Processo Civil.

4. Decorridos os prazos estabelecidos no acordo ou eventual 

manifestação das partes, conclusos para deliberações.

5. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 330502 Nr: 26795-06.2013.811.0002

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA MARIA GONCALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que a petição do dia 8/11/2017 do protocolo 517902, foi rejeitado 

pelo sistema, intimo a parte autora para manifestar nos autos no prazo de 

05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274206 Nr: 17115-65.2011.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:8458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:OAB/MT 12.090-A, FERNANDO LUZ 

PEREIRA - OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A
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 intimação para a parte requerida sobre o desarquivamento dos autos , no 

prazo de 5 dias (cinco dias)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 274244 Nr: 17153-77.2011.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO APARECIDO DE PAULA MAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 17153-77.2011.811.0002 Código 274244

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

PARTE RÉQUERIDA: ROBERTO APARECIDO DE PAULA MAFRA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO AO REQUERIDO, ROBERTO APARECIDO DE 

PAULA MAFRA, BRASILEIRO, CASADO, CPF/MF Nº 531.627.061-49, com 

prazo de vinte dias, afim de que cumpra voluntariamente a obrigação que 

lhe foi imposta(R$ 81,254,43), no prazo de quinze dias, sob pena de ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no art. 523 do CPC. 3. 

Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, querendo, 

nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525).

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos, em correição.1. Em análise aos autos, 

observo que o requerido foi citado na ação de conhecimento por meio de 

edital, tendo sido declarado revel e nomeado curador especial para sua 

defesa, na pessoa do representante da Defensoria Pública Estadual. 2. 

Considerando o que dispõe o art. 513, IV do CPC, determino que se 

expeça edital de intimação ao requerido, com prazo de vinte dias, afim de 

que cumpra voluntariamente a obrigação que lhe foi imposta, no prazo de 

quinze dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e 

também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstas no 

art. 523 do CPC. 3. Advirta o devedor de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 

15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua impugnação (Art. 

525). 4. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, intime-se o 

autor para que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha com o atual 

valor da dívida, acrescidos da multa e honorários advocatícios acima 

descritos.5. Às providências.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ADELIA DE SOUZA 

GERMANO, digitei.

 Várzea Grande - MT, 19 de dezembro de 2017.

 ANA PAULA GARCIA DE MOURA

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 395140 Nr: 8507-39.2015.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A 

ESCOTRAN LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CENTRO DE FORMAÇÃO DE 

CONDUTORES A ESCOTRAN LTDA ME, CNPJ: 05891063000107. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 76.427,74 (Setenta e 

seis mil e quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: DOS FATOS 1. Em 16 de agosto de 2011, a Requerida 

emitiu a favor do Banco do Brasil, ora Requerente, uma Nota de Credito 

Comercial, registrada sob o nº 40/03017-2, no valor milite de R$ 

57.000,00(cinquenta e sete mil reais), a ser paga em uma unica parcela em 

01 de setembro de 2013. 1.1 Ocorre porém que, a Requerida deixou de 

adimplir a Nota de Crédito Comercial, sendo o valor atualizado da dívida, 

até abril de 2015, no montante de 76.427,74(setenta e seis mil, 

quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos.

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.1. Com fulcro no artigo 257 do 

Código de Processo Civil, acolho o pedido de citação da parte requerida, 

via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências 

legais.2. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial 

ao requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do 

Código de Processo Civil. 3. Após, conclusos para deliberações.4. Às 

providências.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Adélia de Souza 

Germano, digitei.

Várzea Grande, 19 de dezembro de 2017

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 480121 Nr: 2097-91.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUMELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, 

ADRIANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, José Marcio de Oliveira - OAB:14247/MT, MARIA DE 

LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Vistos.

..

1. Determino que sejam estes autos apensados ao Processo N° 

7617-66.2016.811.0002 (441709).

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300936 Nr: 21634-49.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A

 intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal. No 

pazo de 05 dias (cinco dias )

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 306618 Nr: 2418-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal. No 

prazo de 05 dias (cinco dias )

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325478 Nr: 21862-87.2013.811.0002

 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: EUNICE ROSA DOS SANTOS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU LEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PATRICIA 

EPAMINONDAS DA SILVA - OAB:OAB/MT 10.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 certifico que o PEA, do dia 20/09/2017, do protocolo 511695, e 518095 foi 

rejeitado pelo sistema, em virtude intimo a parte requerido para manifestar 

nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387455 Nr: 3607-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE OLIVEIRA PEREIRA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal. No 

pazo de 05 dias (cinco dias )

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 394764 Nr: 8242-37.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB: 10.100, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal no 

prazo de 05 dias .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408115 Nr: 15662-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO 

- OAB:13.950

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO, para 

devolução dos autos nº 15662-93.2015.811.0002, Protocolo 408115, 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): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 431362 Nr: 1746-55.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 

5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal no 

prazo de 05 dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 437703 Nr: 5503-57.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que o PEA, do dia 24/11/2017 do protocolo 519740 foi rejeitado 

pelo sistema, adiante intimo a parte autora para manifestar nos autos no 

prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 58629 Nr: 4432-74.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO PACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PIEPER ESPINOLA - 

OAB:8.489, MARCOS AMTONIO JOBIN - OAB:6.412, MARCOS 

ANTONIO DE A. RIBEIRO - OAB:5308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710/MT, Marcelo Álvaro C. N. Nascimento - OAB:15445, 

MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5308/A

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação em fase de cumprimento de sentença manejada por 

LUIZ CLÁUDIO PACHER., em desfavor de BANCO BRADESCO S. A, todos 

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.

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 dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil.
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4. Defiro o levantamento de valores depositados nos autos, em favor das 

partes, mediante a expedição de alvarás, comunicando-se a partes, 

pessoalmente, acerca da transferência realizada.

5. Concedo à instituição financeira o prazo de 05 (cinco) dias para que 

informe os dados bancários para a transferência dos valores 

remanescentes em seu favor.

6. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado.

7. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

8. P. I. C.

 9. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 91627 Nr: 1338-16.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. A RECAPAGENS DE PNEUS LTDA - EPP, 

PAULO CESAR LEMES, ROMILDO ALMEIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710/MT, Marcelo Álvaro C. N. Ribeiro - OAB:15445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico certidão de decurso de prazo às 

fls.320.

2. Levando-se em consideração a existência de bens penhorados no 

processo, no intuito de evitar prejuízos ao credor, concedo derradeiro 

prazo de 5 (cinco) dias ao exequente, para que se manifeste no que 

entender necessário, sob pena de extinção do feito.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 100029 Nr: 9521-73.2006.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER TOSHIO SUEKANE, SANDRA AMARA 

SANTI SUEKANE, JOSEFINA VIERO SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORDAN NAVES COSTA - 

OAB:22545/O, LUCAS PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22970/O, 

Maristela F. M. Nascimento - OAB:5.408

 15. Ante o exposto, indefiro o pedido da executada para liberação da 

constrição realizada.16. Na sequência intime-se o exequente para se 

manifestar acerca da proposta de acordo da executada, bem como para 

requerer o que entender necessário para o prosseguimento do feito.17. 

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.18. Às 

providências..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 203354 Nr: 13556-42.2007.811.0002

 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 VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPARÁ TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AMELIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9223/O, LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - 

OAB:9.217

 Vistos.

.

1. DEFIRO o levantamento da importância depositada em Juízo em favor do 

patrono da requerida, tal como requerido nos autos.

2. Expeça-se, pois, o competente Alvará Judicial para a conta indicada 

pela parte.

3. Por fim, considerando que foi constatado a existência de valores 

depositados nos autos, pela requerida, consoante extrato em anexo, 

concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para que informe a que título foram 

depositados respectivos valores, requerendo, no mesmo prazo, o que 

entender necessário.

4. Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

necessárias.

 5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 228270 Nr: 8429-55.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.J. CADORE & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:5324

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a data limite para o pagamento do 

acordo celebrado entre as partes, findou-se.

2. Assim sendo, concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao exequente, para 

que se manifeste acerca do pagamento integral do acordo, para sua 

posterior homologação.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 270655 Nr: 10909-35.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I . DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SAMUEL DA 

SILVEIRA - OAB:9.948-A

 Vistos.

.

1. Compulsando os autos, verifico que o executado efetuou o depósito da 

condenação dos honorários no valor de R$- 1.383,33, atendendo ao valor 

pretendido pelo exequente em seu pedido de cumprimento de sentença 

laborado às fls. 135/137.

2. Além disso, antes mesmo do depósito realizado pelo executado, este 

juízo realizou o bloqueio nos ativos financeiros da instituição financeira, no 

valor postulado pelo exequente.

 3. Assim sendo, determino o levantamento do valor depositado pelo 

executado (fls. 142) em favor do exequente, na conta indicada às fls. 135.

4. Procedo, ainda, a liberação dos valores bloqueados, via Bacenjud, na 

conta da instituição financeira, consoante extrato que ora se junta.

5. Por fim, DECLARO EXTINTO o presente processo, conforme dispõe o 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

integralmente satisfeita a obrigação.

6. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309706 Nr: 5709-76.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRINA DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, LUCIANO BOADAID BERTAZZO - OAB:8794-A, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça, na conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 312626 Nr: 8719-31.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING-ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO JUSTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça, na conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 312710 Nr: 8801-62.2013.811.0002

 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: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEN FATIMA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que PEA do dia 18/09/2017 de protocolo 511294 foi rejeitado pelo 

sistema, adiante intimo a parte autora para manifestar nos autos no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 312710 Nr: 8801-62.2013.811.0002

 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: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEN FATIMA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que PEA do dia 18/09/2017 de protocolo 511294 foi rejeitado pelo 

sistema, adiante intimo a parte autora para manifestar nos autos no prazo 

de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 330581 Nr: 26887-81.2013.811.0002

 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: MAURA EMY HAZAMA MOYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍS DUTRA DA S CARVALHO - 

OAB:10111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE O. 

CASTRO - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato proposta por MAURA EMY 

HAZAMA MOYA, em desfavor de BANCO ITAULEASING S/A, ambos 

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.

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. Sem custas em razão da gratuidade deferida. Honorários advocatícios 

conforme pactuado.

5. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo.

6. P. I. C.

7. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 338439 Nr: 6660-36.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

BANCO VOLKSWAGEN S/A, em desfavor de DOM COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência da parte requerida, visto 

que sequer fora citada.

4. Diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

8. P. I. C.

9. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387455 Nr: 3607-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE OLIVEIRA PEREIRA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação para as partes sobre o retorno dos autos vindo do tribunal. No 

pazo de 05 dias (cinco dias )

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 397828 Nr: 10156-39.2015.811.0002

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA GRANDINI DE ARAÚJO 

FERREIRA, ALEXANDRE GUAITA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT
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 Vistos.

..

1. Considerando a existência de documentos pendentes de juntada no 

feito, encaminhem-se os autos à Secretaria para as providências 

necessárias.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 490312 Nr: 8217-53.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA DE MORAIS, JOÃO CRISTIANO DA SILVA 

MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. JOÃO MARIA DE MORAIS e JOÃO CRISTIANO DA SILVA MORAIS, 

ambos qualificados nos autos, opuseram os presente Embargos à 

Execução, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, também qualificado 

nos autos.

 2. Aportou aos autos em apenso (Cód. 495069) a petição encartada às 

fls. 53/60, pelo qual as partes noticiam que firmaram acordo, sendo o 

mesmo devidamente homologado.

É o relatório. Decido.

3. Melhor analisando o feito, verifico que diante do acordo firmado nos 

autos em apenso, é certo que os presentes embargos perderam seu 

objeto.

4. A jurisprudência do nosso egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA é farta na 

linha do entendimento acima esposado:

“E M E N T A - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA 

- POR DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ESPECIAL - PERDA DO OBJETO 

- AGRAVO PREJUDICADO - DECISÃO UNÂNIME. Constatada a extinção da 

ação de execução, os embargos à execução e o agravo perdem o objeto 

e devem ser extintos.”

5. De fato, diante dos argumentos acima alinhavados não faz sentido o 

prosseguimento desse feito. Afinal, decorre da própria lógica do 

processo, mormente porque houve a perda superveniente do objeto da 

demanda, não tendo mais os embargantes, o interesse processual em seu 

seguimento.

6. Posto isso, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito.

 7. Custas processuais e honorários conforme pactuado.

8. Após o trânsito em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 9. P.I.C.

10. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 495069 Nr: 11082-49.2017.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARIA DE MORAIS & CITA LTDA, JOÃO 

MARIA DE MORAIS, JOÃO CRISTIANO DA SILVA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Álvaro C. N. 

Nascimento - OAB:15445, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial manejada por 

BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de J. MARIA DE MORAIS & CIA 

LTDA, JOÃO MARIA DE MORAIS e JOÃO CRISTIANO DA SILVA MORAIS, 

todos 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.

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 dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil.

4. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. P. I. C.

 7. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317951 Nr: 14316-78.2013.811.0002

 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: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVANE DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:11508

 10. Ademais, vale ressaltar que o pagamento do débito após a concessão 

da liminar, por si só, não enseja na improcedência do pedido da Ação de 

Busca e Apreensão.11. Ante o exposto, por inexistir omissão e 

contradição na sentença, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pela parte requerente e, por conseguinte, 

mantenho inalterada a sentença proferida.12. Às providências. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 349273 Nr: 15264-83.2014.811.0002

 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: COMPANHA HIPOTECARIA UNIBANCO-RODOBENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSMAR LUBIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça na conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.
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